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Kuhusu Huduma Ya Milenia Ya Tatu
Ilianzishwa mwaka 1997, Huduma ya Milenia Ya Tatu ni shirika lisilo la kujitafutia faida
la Kikristo; hujitolea katika kutoa Elimu ya Biblia, Kwa Dunia, Bila malipo. Katika
kukabiliana na kuongezeka kwa haja ya kimataifa kwa ajili ya sauti, msingi wa Biblia ya
mafunzo ya uongozi wa Kikristo , katika kusambaza seminari mtaala hasa kwa ajili ya
viongozi wa Kikristo ambao hawana wingi wa vifaa vya mafunzo . Kwa kujenga na
kufadhili masomo ya kirafiki, katika lugha 5 (Kiingereza, Kihispania , Kirusi, Kichina
Mandarin na Kiarabu), Milenia Ya Tatu ina maendeleo njia ya gharama nafuu kwa ajili
ya mafunzo ya wachungaji na viongozi wa Kikristo duniani kote. Masomo yote
yaliyoandikwa iliyoundwa na zinazozalishwa katika nyumba, ni sawa katika muundu na
ubora wa zile za Channeli ya Historia ©. Mwaka 2009 kazi ya Milenia ilishinda tunzo
mbili Telly kwa ajili ya utoanji bora wa video katika Matumizi ya michoro na Elimu.
Vifaa vyetu huchukua fomu ya DVD, magazeti, Intaneti video, satiliti televisheni
maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.
Kwa habari zaidi kuhusu huduma yetu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha,
tafadhali tembelea www.thirdmill.org
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I.
UTANGULIZI
Kila Utamaduni wa Kikristo ina msisitizo. Baadhi ya mila kusisitiza ibada .
Baadhi ya kusisitiza mafundisho na ukweli. Baadhi ya kusisitiza ushiriki wa jamii na
matendo mema. Baadhi ya kusisitiza umoja miongoni mwa waumini. Baadhi ya
kusisitiza maisha mahiri Kikristo. Na haya yote ni msisitizo nzuri.
Lakini kuna moja ya msingi halisi, mara nyingi kupuuzwa na Wakristo wengi, kwamba
unaunganisha wote wa msisitizo wetu. Yeye ni mtu ambaye mambo haya yote mema
katika mwili wa Kristo kati yake. Yeye ni mtu kwamba moyo na kuwawezesha yetu
katika na maeneo mengine yote ya imani ya Kikristo. Yeye daima ni pamoja sisi na
uchungu wa kuomba wokovu kwetu. Yeye ni maisha sana ndani yetu. Yeye ni mwingine
zaidi ya Roho Mtakatifu wa Mungu .
Hili ni somo nne katika mfululizo wetu juu ya Imani Ya Mitume. Na sisi haki somo hili
"Roho Mtakatifu" kwa sababu tutaweza kuwa na kuelekeza nguvu katika makala ya
imani katika imani kwamba zinathibitisha imani katika Roho Mtakatifu, mtu wa tatu wa
Mungu wetu Utatu .
Imani Ya Mitume moja kwa moja anwani ya somo la Roho Mtakatifu katika line
moja:
Naamini katika Roho Mtakatifu.
Taarifa nyingine tu juu yake katika imani ni kwamba Roho Mtakatifu mimba Yesu katika
tumbo la Mariamu. Kama unaweza kuona , imani anasema kiasi kidogo juu ya Roho
Mtakatifu , angalau waziwazi. Lakini ina maana kweli nyingi muhimu juu yake, kwamba
yamekuwa muhimu kwa waumini katika historia.
Mjadala wetu wa Roho Mtakatifu kugawanya katika sehemu tatu . Kwanza, sisi
majadiliano juu ya uungu wake, taarifa yake kamili katika Uungu. Pili, sisi kuzingatia utu
wake, akibainisha kuwa Roho Mtakatifu ni mtu wa kweli, na si tu nguvu ya Mungu. Na
tatu, sisi kuchunguza kazi aliyoyafanya katika siku za nyuma, na kwamba anaendelea
kufanya leo . Hebu tuanze na uungu wa Roho Mtakatifu.
II.
UUNGU
Kuchunguza uungu Roho Mtakatifu , tutaangalia katika pande mbili. Kwa upande
mmoja, tutaweza kuona kwamba Imani Ya Mitume inathibitisha imani katika uungu
Roho. Na kwa upande mwingine, tutaangalia misingi ya kibiblia kwa ajili ya kufundisha
imani ya . Hebu kuanza kwa njia ya Imani Ya Mitume inathibitisha uungu wa Roho
Mtakatifu.
Imani ya Mitume
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Linapokuja suala la kuzungumza juu ya mtu wa Roho Mtakatifu, moja ya maswali
ambayo watu mara nyingi kuuliza ni kama au si kanisa daima anashikilia au
wanaodai uungu wa Roho Mtakatifu. Na bila ya shaka tuna katika rekodi ya
kihistoria kwamba Nicene Imani na Baraza la Nicea hakuwa kufafanua kuwa
kabisa kuhusu mtu wa Roho, na hivyo kulikuwa na baraza mwingine aitwaye ,
naamini , baraza la Chalcedon , ambayo baraza ya Chalcedon unathibitisha
kwamba Roho Mtakatifu ni kuabudiwa kama kikamilifu Mungu pamoja na
Mwana. Hiyo imesababisha baadhi ya watu kusema, " Naam Kanisa hakuwa
daima kukiri uungu wa Roho Mtakatifu." Nadhani hiyo ni makosa. Halmashauri
pia kamwe kuitwa kueleza mafundisho mapya . Halmashauri pia daima inayoitwa
kufafanua nini uelewa wa mafundisho ya Kanisa ya kihistoria na jadi walikuwa
katika uso wa uzushi. Na kwa hiyo unaweza kusema kwamba kwa sababu ya
tamko la baraza tuna sababu nzuri sana kuamini kwamba kutoka era ya kitume
na kuendelea, na kwa njia ya tangazo la baba kitume na wanateolojia mapema
kanisa la tunaweza kuwaeleza mafundisho ya uungu wa Roho Mtakatifu. [ Dr
Steve Blakemore ]
Kutoka mwanzo, tunapaswa kukubali kwamba Imani Ya Mitume haina wazi wazi
hali ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini inamuunga zinathibitisha uungu Roho
angalau kwa njia mbili. Kwanza , muundo wake Utatu analinganisha Roho Mtakatifu na
Baba na Mwana katika njia muhimu . Na pili , maelezo imani ya mimba Yesu inaonyesha
kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Hebu tuangalie wote wa masuala haya, kwa kuanza
na muundo wa imani yenyewe.
Muundo
Itabidi kukumbuka kuwa katika somo mapema , wakati sisi akakaribia imani
kutoka katika mtazamo wa mafundisho ya Mungu , sisi alieleza kuwa Imani Ya Mitume
yanaweza kutazamwa kama yenye sehemu tatu kuu , kila mwanzo na kauli "Ninaamini. "
sehemu ya kwanza inazungumzia imani katika Mungu Baba. Sehemu ya pili ni kuhusu
imani katika Yesu Kristo, Mwana wake wa pekee, Bwana wetu. Na sehemu ya tatu
muhtasari wa imani katika Roho Mtakatifu , na orodha ya wizara yake kazi.
Kama tulivyoona katika somo la kabla, Imani Ya Mitume maendeleo baada ya
muda, na matoleo yake mwanzo walikuwa ubatizo itikadi za mitaa. Baadhi ya itikadi hizi
mapema ni pamoja na maneno "Naamini " kabla ya makala juu ya Yesu. Lakini wengine
tu alitumia neno " na " kama toleo la imani kwamba alikuwa sanifu karibu AD 700.
Lakini bila kujali maneno yao maalum , wazo ilikuwa sawa : imani ilikuwa kugawanywa
kulingana na watu watatu wa Mungu . Na mgawanyiko hii imekuwa kutambuliwa
ulimwenguni kote na kanisa. Hii kanuni Utatu inaonyesha imani kwamba kuna Mungu
mmoja tu, na kwamba yeye yuko katika watu tatu, yaani watu wa Baba, Mwana na Roho
Mtakatifu.
Kanisa la kwanza baba Hippolytus , ambaye aliishi kutoka AD 170-236 , alieleza
kuwa ubatizo imani katika matumizi ya siku yake alifanya muundo Utatu wazi sana .
Imani hii pengine alianza kama imani ndani, lakini inaonekana kuwa mzima katika
matumizi ya uungwana mkubwa . Lugha yake ni sawa na Imani kisasa Mitume , na njia
hiyo ilitumika katika sherehe ubatizo inaonyesha msisitizo wake na nguvu Utatu.
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Hippolytus alieleza kuwa ubatizo alikuwa akifanya kwa kuzamisha mtu mara tatu.
Katika kila maji mengi, mtu kubatizwa ilikuwa kuthibitisha sehemu ya ubatizo imani
zinazohusiana na moja ya watu wa Utatu. Kwanza mtu alikiri imani katika makala ya
imani zinazohusiana na Baba; kisha mtu alikuwa kuzama . Basi, uthibitisho wa makala ya
imani zinazohusiana na Mwana , na kufuatiwa na kuzamisha pili . Na hatimaye ,
uthibitisho wa makala kuhusiana na Roho Mtakatifu, na tatu na ya mwisho kuzamisha.
Kwa njia hii na mikakati kama hiyo katika kanisa la kwanza, tunaweza kuona kwamba
muundo wa imani yenyewe kwa makusudi iliyoundwa na kuonyesha uungu na kazi ya
kila mtu ya Utatu, ikiwa ni pamoja na Roho Mtakatifu.
Njia ya pili ambayo Mitume Imani zinathibitisha uungu wa Roho Mtakatifu ni
kwa njia ya maelezo yake ya Yesu mimba.
Mimba ya Yesu
Imani Ya Mitume inasema kwamba Yesu Kristo , Mwana wa Mungu ,
Ilikuwa mimba na Roho Mtakatifu.
Kauli hii haina wazi kutangaza kwamba Mungu Mtakatifu ni kikamilifu wa Mungu,
lakini ni nguvu ina maana imani hii. Wakati akizungumza ya mimba ya Yesu , imani
inataja Luka sura ya 1 mstari wa 35 , ambapo malaika alisema maneno hayo kwa Maria :
Roho Mtakatifu atakushukia , na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli .
Hivyo moja takatifu ya kuzaliwa ataitwa Mwana wa Mungu. (Luka 1:35)
Katika mstari huu, Roho Mtakatifu ni sawa na nguvu ya Mtukufu. Kama tutakavyoona
baadaye katika somo hili, Mungu peke yake anaweza kuwa na nguvu ya Mtukufu. Hivyo,
kwa inataja aya hii kama mfano wa kazi ya Roho Mtakatifu , Mitume Imani
zinathibitisha Roho full uungu. Hitimisho Hii imethibitishwa na Waebrania sura ya
mistari 10 5 hadi 7 , inayosema:
Kwa hiyo, wakati Kristo alikuja ulimwenguni , alisema: . " Sacrifice na sadaka
hukutaka , lakini mwili , wewe tayari kwa ajili yangu; na sadaka za kuteketezwa
na sadaka za dhambi walikuwa si radhi Ndipo nikasema, Mimi hapa - ni
yaliyoandikwa juu yangu katika kitabu - . nimekuja kufanya mapenzi yako , ee
Mungu ' "(Waebrania 10:5-7 )
Hapa , tunaambiwa kwamba kujenga mwili wa binadamu Yesu alikuwa hasa kazi ya
Mungu. Katika mwanga wa mistari kama hii, ni salama kusema kwamba wakati Imani
Ya Mitume sifa Yesu mimba na Roho Mtakatifu, inakusudia kuthibitisha uungu Roho.
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi Imani Ya Mitume linaonyesha imani katika uungu wa
Roho Mtakatifu, hebu angalia misingi ya kibiblia kwa nini anasema.
Msingi wa Kibiblia
Kuna thamani kubwa katika kutambua kwamba imani sisi kuthibitisha leo
imekuwa mara kwa mara anashikilia katika karne . Hii ni sababu moja kwamba ni hivyo
kusaidia kuelewa nini Imani Ya Mitume inafundisha kuhusu uungu wa Roho Mtakatifu.

Imani ya Mitume somo la Nne
Roho Mtakatifu

-5-

Huduma Ya Milenia Ya Tatu
(www.thirdmill.org)

Kwa video, muongozo wa utafiti na rasilimali nyingine nyingi, tafadhali tembelea
http://thirdmill.org/scribd

Hata hivyo, imani yetu kubwa ni inayotolewa kutoka kwenye maandiko yenyewe. Sisi
thamani ya imani kama muhtasari wa maandiko, si kama badala ya maandiko. Na kwa
sababu hii , mara nyingi ni muhimu kwa sisi ili kuhakikisha kwamba kile imani anasema
ni Biblia.
Nadhani sisi kuona akili angalau nne katika maandiko ambayo anasema sisi
kuthibitisha uungu wa Roho Mtakatifu. Kwanza, ukweli kwamba Roho Mtakatifu
ni hutumika kwa kubadilishana na Mungu katika maandiko fulani. Mstari wa pili
wa ushahidi kwa ajili ya mungu Roho Mtakatifu ni ukweli kwamba sifa fulani
kwamba Mungu tu ana ni kuhusishwa na Roho. Tatu, Roho Mtakatifu pia hufanya
kazi ambazo Mungu tu anaweza kufanya . Na hatimaye , tunaona kwamba Roho
Mtakatifu ni pamoja na katika jina moja - Mathayo 28 - ambayo Wakristo
kubatizwa. [ Dr Keith Johnson ]
Misingi ya kibiblia kwa kuamini katika uungu wa Roho Mtakatifu inaweza
alionyesha kwa njia nyingi. Lakini kwa madhumuni yetu, sisi kuzingatia majina ameitwa
, sifa yeye ana , kazi yeye hufanya , na kanuni za Utatu kuwa rejea kwake. Hebu tuanze
na majina tofauti kuhusishwa na Roho Mtakatifu katika maandiko.
Majina
Roho Mtakatifu anaitwa na jeshi la majina katika Biblia . Baadhi ya majina hizo
zinaonyesha utukufu wake kwa njia ya thabiti sana . Wengine ni wazi sana katika
kumwita yeye Mungu. Na bado wengine kuanguka juu ya utoaji kati ya pande hizi mbili.
Labda jina kwamba ina maana utukufu wake katika njia ya thabiti ni jina "Roho
Mtakatifu. " Neno " takatifu " inaweza kutumika ya mambo ya viumbe ambayo si ya
Mungu kwa njia yoyote. Neno "takatifu" kwa ujumla inahusu mambo ambayo ni tofauti
na wenzao wa kawaida kwa sababu wao ni maalumu kwa Mungu kwa namna fulani. Kwa
hiyo, neno "takatifu" haina kwa yenyewe zinaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni
Mungu.
Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba katika Agano la Kale , ni Mungu
ambaye ni mara kwa mara inajulikana kama " Mtakatifu. " Tunaona hii katika kadhaa ya
vifungu, kama vile 2 Wafalme sura ya 19 mstari mistari 22, Isaya sura ya 30 11 hadi 15,
na Hosea sura ya 11 mistari ya 9 hadi 12. Na kuna wengine vifungu kwamba
wanaonekana rejea Mungu mwenyewe na Roho Mtakatifu jina , kama vile mistari Isaya
sura ya 63 ya 10 na 11 . Sisi pia kuona aina hii ya kumtaja katika fasihi za kale lakini
uninspired Wayahudi , kama vile katika kitabu cha hekima sura ya 9 mstari wa 17. Dhidi
ya kuongezeka kwa hii Agano la Kale, ni halali kuona katika jina "Roho Mtakatifu"
maana ya uungu.
Pamoja na hayo majina thabiti sana katika mawazo, hebu tuangalie baadhi ya majina
ambayo yanaonyesha uungu Roho Mtakatifu kwa njia ambalo lipo kati ya thabiti sana na
wazi sana . Majina haya ni pamoja na " Roho wa Bwana ", " Roho wa Mungu ," na
"Roho wa Mungu aliye hai. " Pia, " Roho wa Yesu ," " Roho wa Kristo, " " Roho wa
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Yesu Kristo . "Na" Roho wa Baba yenu , " " Roho wa Mwana wake, " na " Roho wa
Mungu aliyemfufua Yesu kutoka wafu. " majina haya yote zinaonyesha kwamba Roho
Mtakatifu ni Mungu kwa kuonyesha kuwa Mungu ni umoja kwa Roho Mtakatifu katika
njia sawa kwamba binadamu ni umoja wa roho yake mwenyewe. Paul wazi alifanya
uhusiano huu katika 1 Wakorintho sura ya 2 mstari wa 11 , ambapo yeye aliandika
maneno haya:
Ambao miongoni mwa watu anajua mawazo ya mtu isipokuwa roho ya mtu ndani
yake ? Kwa njia hiyo hiyo hakuna mtu anajua mawazo ya Mungu isipokuwa Roho
wa Mungu . (1 Wakorintho 2:11 )
Roho zetu ni sehemu ya inafanya nini sisi binadamu. Na hakuna unyama juu yao. Wao ni
binadamu kabisa . Kwa njia hiyo hiyo , Roho Mtakatifu ni Mungu kabisa . Na hii ni nini
inawezesha yake ya kujua mawazo ya Baba. Hivyo, kwa kazi yake ya akifafanua akili ya
Mungu kwa Wakristo, Roho Mtakatifu inaonyesha mwenyewe kuwa Mungu .
Mwisho, kuna baadhi ya vifungu ambavyo wazi sana kutaja Roho Mtakatifu kwa jina
Sikiliza maneno ya Petro Anania katika Matendo sura ya mstari wa 5 3 na 4 "Mungu." :
Anania , ni jinsi gani kwamba Shetani ili kujazwa moyo wako kuwa wewe na
uongo Roho Mtakatifu, na kuhifadhiwa kwa ajili ya mwenyewe baadhi ya fedha
alipokea kwa ajili ya nchi? ... Wewe si uongo na watu, bali kwa Mungu. (Matendo
5:3-4)
Katika fungu hili, Peter kwanza alisema kwamba Anania alisema uongo kwa Roho
Mtakatifu. Kisha Petro alielezea alikuwa na maana gani kwa kusema Anania alisema
uongo kwa Mungu . Hapa mtume Petro wazi iitwayo Roho Mtakatifu "Mungu."
Kwa hiyo, kama tunaona majina ambayo Roho Mtakatifu ni kuitwa katika
maandiko , tunaweza kuona kwamba wengi wao zinaonyesha utukufu wake kwa njia
mbalimbali kutoka thabiti sana kwa wazi sana .
Njia ya pili Biblia inaonyesha uungu wa Roho Mtakatifu ni kwa kujipachika sifa ya
Mungu kwake.
Sifa
Wanateolojia Mkristo kijadi amesema juu ya Mungu kama kuwa na aina mbili
tofauti ya sifa: sifa ya kuambukiza na sifa incommunicable . Kwa upande mmoja, yeye
ana sifa ya kuambukiza , ambayo inaweza " aliwasiliana " au " pamoja" katika baadhi ya
njia na viumbe wake .
Kwa mfano, Mungu ana sifa ya sababu , ambayo yeye mawasiliano au hisa na
binadamu . Kama viumbe finite , binadamu si kuelewa hoja Mungu kikamilifu. Lakini
bado tuna uwezo wa kufikiri katika njia nzuri. Bila shaka, hii haina maana kwamba sisi ni
wa Mungu. Ni tu inathibitisha kuwa tuliumbwa na Mungu mantiki ambaye aliwasiliana
kipimo cha sifa yake ya sababu kwetu. Sababu yetu ni inayotokana na wake; sisi
kutafakari sifa yake ya sababu kwa sababu sisi ni viumbe vyake.
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Mwingine sifa ya kuambukiza ya Mungu ni upendo wake. Na maeneo mengi katika
maandiko kufundisha kwamba upendo wetu kwa watu wengine, na hata kwa Mungu ,
hupata moja kwa moja kutoka sifa ya upendo wa Mungu . Tunaona hii katika maeneo
kama vile Wagalatia sura ya 5 mstari wa 2, Waefeso sura ya 5 mstari wa 1, 2 Timotheo
sura ya 1 mstari wa 7 , na 1 Yohana sura ya 4 mstari wa 7 kupitia 21.
Lakini pia Mungu ana sifa incommunicable - sifa ya kuwa na maumbile yao sana
hawezi kuwa pamoja na viumbe vyake. Maarufu sana sifa incommunicable ya Mungu ni
mambo kama utu wake, ambayo ni akili yake usio na mipaka, maarifa na hekima;
muweza yake, ambayo ni uwezo wake usio ; kila mahali yake, ambayo ni kuwepo kwake
katika maeneo yote kwa wakati mmoja; na Umilele wake , ambayo ni ya milele na
madhubuti binafsi ya kuwepo kwake. Kwa sababu sifa ya Mwenyezi Mungu
incommunicable unaweza tu mali yake, tunaweza kuthibitisha kwamba Roho Mtakatifu
ni Mungu kwa kuonyesha kwamba yeye ana moja au zaidi ya sifa hizi . Na kama sisi
utafiti maandiko tunaona kwamba, kwa kweli, yeye ana wote. Fikiria kwanza utu wa
Roho Mtakatifu.
Maandiko inasema kwamba Roho kikamilifu anajua mawazo ya Mungu. Tunaona wazo
hili katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 na 1 Wakorintho sura ya mistari ya 2 10 na
11. Bila shaka, mawazo ya Mungu ni usio na mipaka, wanaohitaji akili sawa usio na
kujua kikamilifu. Na uwezo wa Roho Mtakatifu kuelewa akili anayejua Mungu, Roho
Mtakatifu mwenyewe ni kuthibitika kuwa Mwenye ujuzi. Na kwa sababu yeye ni
anayejua yote, ni lazima pia kuwa Mungu.
Roho Mtakatifu pia kuthibitika kuwa Mungu na nguvu zake . Uwezo wake ni nguvu ya
ukomo wa Mungu . Vifungu vingi katika maandiko kuzungumza ya nguvu za Roho
Mtakatifu , kama vile 1 Samweli sura ya 10 mstari wa 6 , Warumi sura ya 15 mstari wa
19 , 1 Wakorintho sura ya 12 aya ya 11, na 1 Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 5 .
Fikiria chama Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1
kupitia 3:
Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na ardhi. Sasa nchi ilikuwa ukiwa na
tupu , giza lilikuwa juu ya uso wa kina, na Roho wa Mungu ikatulia juu ya maji.
Na Mungu alisema, "Hebu kuna mwanga ," na kulikuwa na mwanga. (Mwanzo
1:1-3)
Kama tulivyoeleza kabla, rejea za Agano la Kale kwa Mungu kwa ujumla rejea Utatu
nzima. Lakini pia ni halali kuona mkazo juu ya mtu moja au nyingine , kwa mujibu wa
lugha na mazingira. Katika kesi hiyo, mkazo ni juu ya mtu wa Roho kama Roho
Mtakatifu wa Mungu . Hivyo, kazi ya kujenga mwanga ilifanywa na Roho Mtakatifu.
Huo ni ya kweli ya kila kitu kingine kwamba Mungu aliumba katika sura hii. Lakini ili
Roho Mtakatifu kuwa alikuwa na vile kuweza yote, ili kwa ajili yake na tumemuumba
kitu nje ya kitu chochote , ni lazima wamekuwa kikamilifu Mungu.
Pasipo mazungumzo mwingine ulitokana Roho Mtakatifu ana ni kuwa kila
mahali . Vifungu kama Zaburi 139 mstari wa 7 kwa njia ya 10 kutufundisha kwamba
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Roho ni sasa katika kila sehemu ya viumbe , kutoka urefu wa mbinguni kwa kina cha
bahari .
Na Roho Mtakatifu pia ina sifa ya usawa. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14 inahusu
Roho Mtakatifu kama " Roho wa milele ," kwa maana ya kuwa yeye amekuwa akiishi, na
itaendelea kuwepo milele.
Kupitia sifa hizi incommunicable , na wengine kama wao, Biblia inaonyesha wazi
kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu .
Kazi
Ushahidi wa tatu katika maandiko kwa utukufu wa Roho Mtakatifu ni aina ya kazi
anafanya. Sisi kuchunguza kazi ya Roho Mtakatifu katika kina kubwa sana baadaye
katika somo hili. Katika hatua hii, sisi tu wanataka kuangalia haraka katika baadhi ya kazi
zake ili kuona ni jinsi gani kuonyesha utukufu wake .

Sehemu ya ushahidi kwa kuwa katika maandiko ni kuangalia matendo yake. Roho
wa Mungu ni moja ambaye hutoa ushahidi wa Kristo, unatuunganisha na Kristo ,
huleta kuhusu maisha mapya , huleta kuhusu ufufuo , ni kushiriki katika viumbe.
Yote ya kazi hizi ni kitu kidogo kuliko kazi za Mungu. Wao si kutumika kwa
binadamu , wao ni si kutumika kwa takwimu malaika au kiumbe chochote . Wao
ni yale tu ambayo Mungu mwenyewe gani. Na kwa msingi huo basi , tunaona
kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi sana ya Mungu, na hivyo si tu binafsi,
lakini pia mungu . [ Dr Stephen Wellum ]
Roho Mtakatifu hufanya kazi nyingi inaonyesha kwamba Biblia ni sahihi kwa
Mungu peke yake, na kwamba maonyesho ya nguvu ya Mungu na sifa. Kwa mfano,
inajenga maisha mapya wakati yeye regenerates roho zetu, kama sisi kusoma katika
Warumi sura ya 8 aya ya 11. Yeye ni kupata yetu kwa Baba, kama sisi ni kufundisha
katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 18. Yeye inatumika wokovu kwetu, kama sisi
kujifunza katika Warumi sura ya 5 hadi ya 8 . Yake ni nguvu nyuma ya miujiza ya
manabii, na hata wa Bwana wetu Yesu , kama tunaona katika vifungu kama mistari
Warumi sura ya 15 4 na 19. Ingawa orodha ya kazi ya Mungu ya Roho Mtakatifu ni
karibu kutokuwa na mwisho , hebu kuzingatia mawazo yetu juu ya mifano michache tu
maarufu kwa ajili ya mfano.
Katika nafasi ya kwanza, Roho Mtakatifu aliongoza uandishi wa maandiko ,
ambayo ni neno la Mungu . Na katika kutambua kwamba, neno la Roho Mtakatifu ni
neno la Mungu, tunatambua kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Sisi kupata
wazo hili katika Mathayo sura ya 10 mstari wa 20, Yohana sura ya 3 mstari wa 34 ,
Matendo sura ya 1 mstari wa 16 na sura ya 4 aya ya 31 , na Waefeso sura ya 6 mstari wa
17.
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya Petro katika 2 Petro sura ya 1
mstari wa 20 na 21 :
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Hakuna unabii katika maandiko upatao nabii tafsiri wenyewe. Kwa sababu
hakuna unabii uliokuja kwa matakwa ya binadamu, bali watu alizungumza kutoka
kwa Mungu kama walikuwa kufanyika pamoja na Roho Mtakatifu. ( 2 Petro 1:2021)
Katika fungu hili, Peter kufundisha kwamba kufanyika pamoja na Roho Mtakatifu ni
kusema kutoka kwa Mungu. Maandiko ni neno la Mungu kwa sababu ni aliongoza na
amesema na Mungu , hasa, Roho Mtakatifu, ambaye ni mtu wa tatu wa Mungu.
Kama mfano mwingine, kazi kama Mshauri wa Roho Mtakatifu inaonyesha
kwamba yeye ni Mungu. Katika Yohana sura ya 14 kwa njia ya 16 , Yesu inajulikana
Roho Mtakatifu kama mshauri ambaye anafanya mambo kama kufunua ukweli , hukumu
ulimwengu wa dhambi , na kushuhudia kwa Yesu. Na kama isiyo ya kawaida kama
inaweza sauti mara ya kwanza, huduma hii inafanya Roho Mtakatifu hata thamani zaidi
kuliko mara moja mbele ya kidunia ya Yesu mwenyewe. Kama Yesu alisema katika
Yohana sura ya 16 mstari wa 7:
Nawaambia kweli : Ni kwa wema wako kwamba mimi kwenda mbali. Kama mimi
kwenda mbali, Msaidizi hatakuja kwenu , lakini kama mimi kwenda, nitampeleka
kwenu. (Yohana 16:7 )
Fikiria juu ya hili kwa muda. Kulingana na Yesu mwenyewe, kanisa ni bora mbali
na uwepo wa Roho Mtakatifu kuliko sisi itakuwa na haraka ya mwili uwepo wa Yesu.
Lakini Muumba , finite kuwa kamwe outmatch baraka ya uwepo wa kidunia wa Kristo.
No , ili kwa Roho Mtakatifu kuwa ya manufaa zaidi kwetu kuliko Mungu Mwana, Roho
lazima mwenyewe kuwa Mungu.
Kanuni
Njia ya nne maandiko anadai uungu wa Roho Mtakatifu ni kwa njia ya kanuni
Utatu kuwa ni pamoja na jina lake pamoja na wale wa Baba na Mwana.
Kanuni Utatu ni kifungu katika maandiko kwamba waziwazi anataja watu watatu
Utatu juu ya msingi kiasi sawa , kwa kawaida kwa kuonyesha ushirikiano wao. Kwa
kutaja Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kama washirika sawa , Biblia inaonyesha
kwamba Roho Mtakatifu ni kama Mungu kama Baba na Mwana. Tunaona kanuni hizi
katika Warumi sura ya 15 mstari wa 30 , 1 mistari Wakorintho sura ya 12 4 kwa njia ya 6
, 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 13 na 14, na maeneo mengine kadhaa. Hebu
tuangalie mifano miwili tu ya kanuni hizi .
Moja kwanza yanaweza kupatikana katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 ,
ambapo Yesu alitoa amri hii:
Kwenda na kufanya wanafunzi wa mataifa yote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na
la Mwana na la Roho Mtakatifu. (Mathayo 28:19)
Katika utaratibu huu , Yesu alionyesha kwamba ubatizo ulikuwa kufanywa katika jina au
mamlaka ya watu wote tatu ya Utatu. Amri hii inafanya hakuna tofauti kati ya heshima
jamaa ya watu wa Mungu . Badala yake, inatoa zote tatu kama sawa.
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Mfano wa pili wazi inaonekana katika 2 Wakorintho sura ya 13 mstari wa 14, ambapo
Paulo aliandika maneno haya:
Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu , na ushirika wa Roho
Mtakatifu, viwe nanyi nyote. (2 Wakorintho 13:14)
Katika hili baraka kufunga kwa barua yake, Paulo makundi pamoja Mwana , yaani
Bwana Yesu Kristo, Baba, ambaye yeye tu inajulikana kama Mungu ; na Roho Mtakatifu.
Kwa kufanya hivyo, yeye aliwasilisha watu wote tatu kama washirika sawa katika kutoa
baraka ya wokovu.
Kanuni kama hizi zinaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni mtu sawa katika
Uungu. Wao kuonyesha kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni sawa kwa kila
mmoja katika mambo ambayo kuhusisha sifa muhimu ya Mungu na shughuli , kama vile
kutoa neema na wokovu kwa wenye dhambi, na kupokea heshima na ibada kama Mungu
Mafundisho ya kikristo ya Utatu inafundisha kuwa Mungu moja milele ipo katika
umoja ya kuwa kama watu watatu . Kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu , ni
haki na sahihi kwamba sisi si tu kuomba kwake, lakini heshima yake kama Mungu
. [ Dr Keith Johnson ]
Sasa kwa kuwa tuna kuchukuliwa uungu wa Roho Mtakatifu , tuko tayari kurejea kwa
mada yetu ya pili : personhood yake. Katika sehemu hii, tutaangalia ukweli kwamba tuna
kukabiliana na Roho Mtakatifu kama mtu kweli na si tu kama Mungu nguvu au nguvu.
III.
UWANADAMU
Katika historia ya kanisa, vikundi vingi alikanusha kuwa Roho Mtakatifu ni mtu
ambayo ina tofauti kujitambua na Mungu sifa binafsi. Baadhi ya kuamini kwamba yeye
ni tu Baba katika sura nyingine. Wengine wamesema kuwa jina "Roho Mtakatifu" ni jina
tu kwamba waandishi wa kale linalotumiwa nguvu za Mungu. Lakini kutokana na
muundo wa Imani ya Mitume, tunaweza kuona kwamba zinathibitisha msimamo wa
Biblia kwamba Roho Mtakatifu ni wa kweli na tofauti mtu ndani ya Uungu. Hili ni
fundisho za wazi za maandiko, na imekuwa nafasi ya kila tawi la kanisa la Kikristo katika
historia.
Roho Mtakatifu ni kama ilivyoelezwa katika suala binafsi katika Agano Jipya, si
tu nguvu impersonal. Na wengine wa kanisa walikusanyika shahidi kuwa na
alisema hii ni nini sisi pia kuamini. Ni kweli kwamba katika suala la kuelezea ni
katika imani baadaye , ilichukua miaka mia tatu au mia nne kabla ya kulikuwa na
mjadala halisi kuhusu hili. Lakini wakati Basil za Kaisarea kujadili katika karne
ya nne, yeye si kufafanua mafundisho mapya , yeye kuleta tu meza nini watu
tayari kuamini kwa ajili ya miaka mia tatu. [ Dr Peter Walker ]
Kutoka mwanzo tunahitaji kukubali kwamba Imani Ya Mitume hauelezi mambo
haya nje waziwazi. Lakini wakati tunaona mijadala muhimu ya kiteolojia juu ya Roho
Mtakatifu katika karne chache kwanza ya Ukristo, tunaweza kuona kwamba uthibitisho
imani ya Roho kama mwanachama wa Utatu Mtakatifu ni pia alisema uthibitisho wa
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personhood yake. Pamoja na mapumziko ya ukristo wa kibiblia , Imani Ya Mitume
anakataa de- kubinafsisha Roho wa Mungu katika nguvu tu au nguvu ya Mungu.
Kama tunaona misingi ya kibiblia ya uthibitisho imani ya personhood Roho Mtakatifu,
mjadala wetu kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza, tutaangalia sifa binafsi kwamba
Roho Mtakatifu ana . Pili, sisi kuzingatia tofauti yake binafsi kwa Baba na Mwana . Na
tatu, sisi kuelezea uhusiano wake kwa wanachama wengine wa Utatu. Tutaweza kuanza
na sifa ambazo zinaonekana kuwa na Roho Mtakatifu ni mtu kamili.
Sifa
Wakati sisi kusema ya sifa binafsi ya Roho Mtakatifu, akilini tuna sifa hizo yeye
ana kuwa ni ya kipekee kwa watu - mambo ambayo yanaweza tu kuwa kweli juu yake
kama yeye ni mtu wa kweli na si tu nguvu impersonal.
Mimi sioni ni mafunzo sana kwamba katika Agano Jipya, kwamba sio tu anafanya
Agano Jipyamajadiliano juu ya majina na majina ya Mungu Baba, kazi ya Mungu
Baba, sifa za Mungu Baba, matendo ya Mungu Baba, lakini ni mazungumzo juu
ya moja ya Mwana na ya Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine, mali yote
binafsi kwamba ni kuhusishwa na Mungu Baba katika Biblia ni kuhusishwa na
Mungu Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Na hii , lakini tena, inasisitiza kwa
sisi kwamba Roho Mtakatifu ni mtu , si nguvu au nguvu. [ Dr J. Ligon Duncan III]
Roho Mtakatifu ana sifa nyingi mno binafsi kwa ajili ya sisi kwa catalog yao yote
katika somo hili, hivyo tutakuwa tu kutoa mifano minne kuonyesha utu wake. Tutaweza
kuanza kwa kusema kwamba Roho Mtakatifu ana mapenzi . Hii ni kitivo anatumia
kupanga, kuwa na hamu na kuchagua. Ni wazi, kuwa yoyote ambayo inaweza kufanya
mambo haya hawezi kuwa nguvu tu au nguvu. Kama mfano mmoja wa mapenzi yake ,
fikiria 1 Wakorintho sura ya 12 mstari wa 11 , ambapo Paulo alizungumzia usambazaji
wa vipawa vya kiroho. Kusikiliza nini aliandika:
Mmoja na Roho mmoja kazi zote hizi mambo , akimgawia kila mtu peke yake
kama apendavyo yeye. (1 Wakorintho 12:11 , NASB)
Roho Mtakatifu anataka watu fulani fulani na zawadi fulani, na wengine kuwa na zawadi
nyingine. Majeshi ya impersonal hawana mipango na tamaa. Tu watu kufanya. Kwa hiyo,
lazima Roho Mtakatifu kuwa mtu .
Roho Mtakatifu pia ina sifa ya akili, kwa njia ambayo yeye ana maarifa na uwezo
wa kufundisha wengine. Anaonyesha akili hili kwa njia nyingi, kama vile kwa ajili ya
kutafuta na kujua nia ya Mungu, kama tunavyosoma katika 1 Wakorintho sura ya 2
mistari 10 kwa 12, na kwa kuwa akili zake mwenyewe kama sisi kusoma katika Warumi
sura ya 8 mstari wa 27 . Yeye pia huwapa hekima na maarifa , kama katika 1 Wakorintho
sura ya 12 aya ya 8. Na yeye anafundisha katika Luka sura ya 12 mstari wa 12 .
Yesu mwenyewe aliyesema kuhusu akili Roho katika Yohana sura ya 14 mstari
wa 26 . Kusikiliza yale aliwaambia mitume huko
Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote, na
kuwakumbusha yote niliyowaambia na wewe. (Yohana 14:26)
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Uwezo wa kindani sidhani, kujua na kufundisha. Hivyo, sifa ya akili inathibitisha kuwa
Roho ni mtu .
Roho Mtakatifu pia ina hisia, hisia za ndani na upendo kwamba anaonyesha katika
kukabiliana na watu na matukio mengine. Kama sifa zake nyingine binafsi , hisia zake
kuthibitisha kuwa yeye ni mtu , na si tu nguvu. Kwa mfano, upendo wa Roho Mtakatifu
anatajwa katika Warumi sura ya 15 mstari wa 30 . Furaha yake ni kusema ya 1
Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 6. Na kusikiliza kwa njia ya huzuni yake ni kuongelea
katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 30 :
Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu , ambaye walikuwa muhuri hata siku
ya ukombozi. (Waefeso 4:30)
Ukweli kwamba Roho Mtakatifu ana hisia kama huzuni inaonyesha kwamba yeye ni mtu
kweli.
Aidha, Roho ana nini sisi tupate kuwaita sifa ya elimu. Yeye ana mapenzi ,
uwezo wa nia ya mambo na kutenda kwa hiari yake mwenyewe. Na hii itawezesha yake
kufanya vitendo mengi ambayo yanaweza tu kufanywa na watu . Kwa mfano, Roho
Mtakatifu hutoa ushuhuda wa katika Yohana sura ya 15 mstari wa 26 na Warumi sura ya
8 mstari wa 16. Yeye ushirika na sisi katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1. Na yeye
anaongea na amri katika Matendo sura ya 8 mstari wa 29 na sura ya 13 mstari wa 2.

Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya Warumi sura ya 8 mistari 26 na 27 :
Roho mwenyewe hutuombea kwa kilio kwamba maneno hayawezi kueleza ... Roho
huwaombea watakatifu kufuatana na mapenzi ya Mungu. (Warumi 8:26-27)
Ukweli kwamba Roho Mtakatifu anaomba kwa ajili ya waumini ni ushahidi mwingine
wa utu wake. Nguvu isiyo na utu na vikosi vya wala kuomba na maombezi, kuugua kwa
moyo wa dhati . Watu tu anaweza kufanya mambo haya.
Charles Spurgeon , kubwa Mbatizaji mhubiri ambaye aliishi 1834-1892 , alizungumza
kwa njia hii katika hotuba yake Roho Mtakatifu Maombezi , kulingana na Warumi sura ya
8 mistari 26 na 27. Kusikiliza nini alisema:
Roho Mtakatifu anatusaidia kubeba udhaifu wa mwili wetu na akili zetu , yeye
husaidia sisi kubeba msalaba wetu , iwe ni maumivu ya kimwili , au huzuni ya
akili, au vita vya kiroho , au uzushi , au umaskini , au mateso. Yeye husaidia
udhaifu wetu, na tukiwa na msaidizi hivyo wa kiungu mwenye nguvu hatuhitaji
kuhofia matokeo. Neema ya Mungu itakuwa ya kutosha kwa ajili yetu; nguvu yake
itatimilika katika udhaifu . [ Charles Spurgeon ]
Ni moyo kujua kuwa kuna kitu kazi ndani yangu , mtu kazini ndani yangu,
kwamba ni mbali zaidi kuliko mimi nguvu Na hata kama mimi wakati mwingine
kujisikia wanyonge , watumwa, chochote inaweza kuwa, kwamba tu hisia
kuzungumza ; si kwamba ukweli. Mwenyezi Roho Mtakatifu wa Mungu ni kazi
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bila kuchoka kufanana mimi mfano wa Kristo - faraja kubwa ! Ni pia yanayotisha
kwa sababu hiyo ina maana kwamba mimi nina daima mbele ya Mungu aliye hai ,
siku zote wanaoishi mbele ya Mungu . Kwamba ingawa mimi inaweza kujificha
maporomoko yangu na watu wengine, hakuna kitu kama vile dhambi siri kwa
sababu mimi kuishi katika uwepo sana kama Mungu . Na Roho Mtakatifu ni Roho
Mtakatifu; Roho wa Mungu ni safi. Hakika kama mchungaji nataka hit kwamba
usawa kama mimi nina ushauri watu zinakabiliwa na dhambi. Je, si kuwa na
matumaini . Roho Mtakatifu ni katika kazi katika moyo wako na katika maisha
yako na imani na wengine katika Kristo kuwapa ushindi katika mapambano yako
na dhambi. Na wala kuwa complacent kwa sababu Roho Mtakatifu huo ni kazi
daima na sasa katika na na wewe. [ Dr Dennis Johnson ]
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi sifa binafsi Roho Mtakatifu kuonyesha utu wake,
sisi ni tayari kwa kuzingatia tofauti yake kwa Baba na Mwana kama mtu tofauti ndani ya
Utatu .
Tofauti
Tunatakiwa kuanza kwa kukubali kwamba kuna vifungu kadhaa katika Biblia
ambapo tofauti kati ya Roho na watu wengine ya Utatu ni wazi kabisa . Kwa mfano,
Roho Mtakatifu ni kutambuliwa kama Roho ya Mwana wa Mungu katika Wagalatia sura
ya 4 mstari wa 6 , na kama ni Roho wa Baba katika Mathayo sura ya 10 mstari wa 20. Na
ana majina mengine kadhaa kwamba kuonyesha uhusiano wa mahusiano kati ya
wanachama wa Utatu , badala ya distinctiveness yao.
Ingawa hizi aina ya vifungu walikuwa vyanzo vya mjadala katika kanisa la
kwanza , vyama hivi karibu lazima mshangao yetu. Baada ya yote, watu watatu wa Utatu
ni Mungu mmoja tu. Kwa hiyo, inafanya hisia kamili ya kufikiria Roho Mtakatifu kama
ni Roho wa Baba na la Mwana, na wakati huo huo kusisitiza kwamba yeye ni mtu tofauti
kabisa kutoka kwao.
Moja ya njia ya kuonyesha tofauti kati ya Roho na watu wengine wa Utatu ni
kuangalia katika vifungu katika maandiko kwamba kuwaonyesha mazungumzo na mtu
mwingine kwa njia kusisitiza tofauti zao. Kuna sura nyingi kuonyesha kuwa tofauti hizi ,
lakini vifungu viwili itakuwa inatosha kuonyesha kwamba Roho ni tofauti na Mwana na
Baba . Kwanza, fikiria maneno ya Yesu katika Yohana sura ya 16 mstari wa 7:
Nawaambia kweli : Ni kwa wema wako kwamba mimi kwenda mbali. Kama mimi
kwenda mbali, Msaidizi hatakuja kwenu , lakini kama mimi kwenda, nitampeleka
kwenu. (Yohana 16:7 )
Yesu alisema katika mfano huu kwamba Roho Mtakatifu bila kuja isipokuwa Mwana
kwanza akaenda zake. Ni wazi, yeye wanajulikana mwenyewe kutoka kwa Roho kwa
kusema kwamba moja huenda baada ya nyingine inakuja. Kila mmoja alikuwa na jukumu
maalumu, na jukumu la Roho bila kuanza mpaka Mwana ya kumaliza kazi yake hapa
duniani na kupaa mbinguni. Hii inafanya wazi kwamba Roho ni tofauti na Mwana.
Katika njia sawa , Roho pia anafanya yale ambayo kutofautisha naye kutoka kwa
Baba . Kwa mfano, kama sehemu ya jukumu lake kama Mshauri , Roho Mtakatifu ni
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wakili upande wa utetezi yetu, kusaidia maombi yetu na maombi kesi yetu mbele za
Mungu.
Kwa ujumla, kazi ya Roho ni kuomba kazi ya Kristo. Kristo ametoa maisha yake ,
sadaka kwa ajili yetu. Ni kazi ya Roho kuchukua kazi hiyo na kuomba kwa mioyo
yetu, na hivyo tunahitaji zote mbili. I mean kama hatukuwa na Roho kuomba kwa
mioyo yetu sisi bila kuwa katika hali nzuri sana kwa sababu ya kazi ya Kristo Mungu anakusudia yake na mabadiliko ya sisi kutoka ndani. Na hivyo Roho huja
na Roho uhuisha , inatupa kuzaliwa upya. Roho inafanya sisi takatifu - utakaso na Roho ni daima anatupa zawadi na baraka na matunda katika maisha yetu, na
yote hayo, hivyo kazi ya Roho ni lazima kabisa . [ Dr John Frame ]
Kwa mfano, katika Warumi sura ya 8 mistari 26 na 27 , Paulo aliandika maneno haya:
Sisi hawajui nini tunapaswa kuomba kwa ajili ya , lakini Roho mwenyewe
hutuombea kwa kilio kwamba maneno hayawezi kueleza. Na yeye aichunguzaye
mioyo wetu anajua nia ya Roho, kwa sababu Roho huwaombea watakatifu
kufuatana na mapenzi ya Mungu. (Warumi 8:26-27)
Wakati Paulo alifundisha kwamba Roho Mtakatifu hutusaidia kwa niaba yetu kwa Baba,
yeye alionyesha kwamba wao ni tofauti watu - maombezi moja , na wengine kusikia
maombezi.
Anatuombea na Baba. Anasema ndani ya mioyo yetu wakati sisi hawajui nini
kuomba kwa ajili ya na yeye anaugulia ndani yetu, kama Paulo anasema, ili sisi
kusema hayo kwa Mungu kwamba hatuna hata kujua kusema. [ Dr John Frame ]
Tunaweza kusema kuwa mfano unaozidi kuongezeka kwa sala ni kuomba kwa
Baba, katika jina la Mwana na katika nguvu za Roho Mtakatifu . Na bado sisi ni
wanachama wa dini ya neema hiyo na uhuru kwamba Roho Mtakatifu anaweza
pia kuwa moja kwa moja kushughulikiwa bila kuacha yoyote ya uadilifu wa
Mungu au kukataliwa yoyote ya trajectory ya maombi yetu. [ Dr Glen Scorgie ]
Ombi hili kwa Roho Mtakatifu, ulitokana na kanisa baba Augustine , ambaye
aliishi kutoka AD 354-430 , hutoa mfano wa ajabu kwa ajili ya maombi yetu wenyewe
Nipurizie katika mimi , O Roho Mtakatifu,
kwamba mawazo yangu ili wote wawe kitu takatifu;
Sheria ya mimi, O Roho Mtakatifu,
kwamba kazi yangu , pia , inaweza kuwa takatifu;
Kuteka moyo wangu, O Roho Mtakatifu,
kwamba nampenda lakini nini ni takatifu;
Kuimarisha yangu , O Roho Mtakatifu,
kutetea yote hii ni takatifu;
Kulinda mimi, basi , O Roho Mtakatifu,
kwamba mimi daima inaweza kuwa na takatifu .
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Baada ya kuongelea personhood Roho Mtakatifu katika suala la sifa yake binafsi
na tofauti yake kwa Baba na Mwana , hebu sasa tuangalie uhusiano wake na watu
wengine ya Utatu.
Uhusiano
Kama tulivyoeleza katika masomo haya, mahusiano kati ya watu wa Utatu kijadi
yamekuwa ilivyoelezwa kutoka mitazamo miwili tofauti. Hasa, wanateolojia nimesema
ya Utatu ontological na Utatu kiuchumi. Wote hawa ni mitazamo juu ya Utatu sawa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini wao kusisitiza masuala mbalimbali ya uhusiano
kati ya watu hawa tatu ya Mungu.
Tunapozungumzia kuhusu ontological Utatu , sisi ni kulenga juu ya maumbile ya
Mungu na kuwepo. Kwa mtazamo huu, Roho Mtakatifu ni sawa katika nguvu na utukufu
kwa Baba na Mwana. Yote matatu ya watu wa Mungu ni usio na mipaka, milele na
usiobadilika. Na kila mmoja ana sawa muhimu sifa ya Mungu , kama vile hekima ,
nguvu, utakatifu, haki , wema na ukweli .
Na wakati sisi majadiliano juu ya Utatu kiuchumi, sisi ni kuzingatia jinsi watu
wa Mungu kuingiliana na kila mmoja. Kwa mtazamo huu, kila mtu wa Mungu ana
majukumu mbalimbali , mamlaka mbalimbali , na tofauti kupewa jukumu . Mamlaka ya
Roho ni chini ya mamlaka juu ya Baba na Mwana. Na jukumu ya Roho ni kwa kiasi
kikubwa kutekeleza maagizo yao na kuwaleta utukufu.
Popote Mungu, Roho wake ni huko. Roho wake inahusu si tu uwepo wake , lakini
pia kwa hatua yake. Na hivyo, kama wewe kufuata njia kama Mungu inahusiana
na viumbe wake, ni vigumu kueleza kwamba bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu
ni haki sasa kuongoza historia ya binadamu. Roho Mtakatifu ni kweli wakala wa
huduma maongozi sana na upendo wa Mungu. [ Dr R. Albert Mohler , Jr ]
Katika teolojia ya Kikristo , katika wawili Utatu ontological na Utatu kiuchumi,
Roho Mtakatifu anaitwa mtu wa tatu.
Yeye ni mtu wa tatu ontological Utatu kwa sababu yeye ni pumzi ya nje na Baba,
ambaye ni mtu wa kwanza, na kwa Mwana, ambaye ni mtu wa pili .
Sasa, sisi tungetulia kusema kwamba makanisa ya Mashariki usahihi kufundisha kwamba
Roho Mtakatifu ni pumzi ya nje na Baba peke yake, na si kwa Mwana. Tofauti hii katika
ufundishaji ilikuwa ni sehemu ya sababu kwa upinzani kati ya Makanisa ya Mashariki na
Magharibi kwamba alianza katika AD 1054 na inaendelea hadi leo . Bila shaka, kwa
sababu Mtume Imani iliundwa kabla ya utata huu, hakuwa na kushughulikia
kutokubaliana hii kati ya Mashariki na Magharibi. Na matawi yote ya kanisa kuthibitisha
kauli zote wa Imani ya Mitume .
Kwa upande wa Utatu kiuchumi, Roho Mtakatifu alisema kuwa mtu wa tatu kwa
sababu yeye ana cheo ya tatu, kuwa chini wote kwa Baba na Mwana. Maandiko
yanaonyesha udogo wake katika idadi ya njia. Kwa mfano, yeye ni alimtuma au
uliotolewa na Baba na Mwana. Maandiko yanafundisha hii katika vifungu kama Luka
sura ya 11 mstari wa 13, Yohana sura ya 14 mstari wa 26 na sura ya 15 mstari wa 26 , na
Matendo sura ya 2 mstari 33. Na wakati yeye anakuja , Roho kumt'ii Baba na Mwana na
kufanya kazi wameweza alimtuma kufanya. Sisi kujifunza hii katika maeneo kama vile
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Yohana sura ya 16 mstari wa 13, Warumi sura ya 8 aya ya 11, na 1 Petro sura ya 1 mstari
wa 2.
Bila shaka, hata wakati sisi kusema kwamba Roho Mtakatifu ana cheo chini
kutoka katika mtazamo wa Utatu kiuchumi, ni muhimu kusisitiza kuwa yeye bado ni
Mungu kamili , na ina mamlaka huru kabisa juu ya kila nyanja ya viumbe. Aidha, ndani
ya Utatu , kuna hali ya staha ya kuheshimiana, tangu nini mtu mmoja anafanya , wote
kufanya. Hivyo, kuwa chini ya Roho Mtakatifu Baba na Mwana haina maana kwamba
yeye ni namna fulani asili duni kwao - yeye si. Yeye ni kikamilifu sawa kwao katika
uungu yao muhimu .
Utu Roho Mtakatifu ni sehemu indispensible ya teolojia ya Kikristo . Na kama
sisi tumeona , tuna sababu nyingi kuthibitisha hilo. Roho Mtakatifu ana sifa wazi
kwamba alama yake kama tofauti , self- ufahamu utu. Na uhusiano wake na mwingiliano
na Baba na Mwana kuondoka hakuna shaka kwamba yeye ni mtu mahiri na si tu nguvu
mindless au nguvu. Tunaweza na wanapaswa kuwa na imani kubwa katika mafundisho
ya jadi .
Hadi sasa katika somo hili juu ya Roho Mtakatifu, tumeangalia uthibitisho
Mitume Kanuni za Imani ' uungu Roho, na ya utu wake kamili. Katika hatua hii, sisi ni
tayari kushughulikia tatu mada yetu kuu : kazi kwamba Roho Mtakatifu amefanya katika
historia na inaendelea kufanya leo .
IV.

KAZI

Faida moja ya kuwa na uelewa mkubwa wa Kazi ya Roho ni tu kujua kwamba
Mungu hufanya kazi na sisi kwa njia binafsi sana. Yeye hana waandishi wa habari
kifungo. Yeye anakuja kwetu na yeye inaingiliana na sisi katika njia ya pekee sana.
Hivyo Roho kweli anakaa katika mioyo yetu. Anaomba kwa sisi na kwa ajili yetu.
Yeye anatupa zawadi ya utakatifu, na yeye tu anapata wanaohusika na sisi katika
njia nyingi. Kwa kweli, katika kila awamu ya maisha yetu, anatupa matunda ya
fadhila ya Kikristo, kama Paulo anasema katika Wagalatia. Yeye anatupa zawadi
nyingi kwa ajili ya huduma katika kanisa, na hii yote ni nani kazi na sisi Mungu
kwa njia ya Roho. [Dr John Frame]
Ingawa Imani Ya Mitume haina wazi kuelezea mengi kuhusu kazi ya Roho , na
kudhibitisha "Naamini katika Roho Mtakatifu, " imani awali alisema idadi ya imani juu
ya kazi ya Roho .
, Kuna njia nyingi za kuelezea kazi ya Roho , lakini sisi kuchunguza nne tu ya mambo.
Kwanza, tutaangalia kwanza katika uwezo wake wa ubunifu. Pili, tutaweza kuzingatia
kazi yake ya utakaso. Tatu, tutaweza majadiliano juu ya utawala wake wa neema . Na
nne, tutaweza kuelezea ufunuo hutoa. Hebu tuanze na uwezo wake wa ubunifu.
Nguvu Za Uumbanji
By neno " nguvu ya uumbanji ," tuna maana wote uwezo wa Roho Mtakatifu kwa
kujenga mambo mapya , na uwezo wake wa serikali na kubadilisha nini imeanzishwa.
Wakati kusoma sura ya kwanza ya Biblia kitabu cha Mwanzo sura ya 1, Roho
ukiwa unazunguka juu ya maji , Roho Mtakatifu. Wakati kurejea kwa Wakolosai
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sura ya 1, sisi kusoma ya kuwa Kristo ni Muumba, na yeye inajenga kwa njia ya
Roho Mtakatifu. Roho ni pia kushiriki katika re- viumbe. Burudani katika suala la
nini sisi kufikiri ya katika uongofu. Ni Roho ambaye regenerates . Kama mtu
aliyezaliwa kwa Roho , hawezi kuingia ufalme wa Mungu . Lakini Roho ni si tu
kufanya kazi katika regenerating sisi mmoja mmoja, lakini katika regenerating
cosmos . Basi, Paulo anaongea katika Warumi 8 kwa kuwa viumbe vyenyewe kilio
na travails katika kuzaliwa, kusubiri kwa kuzaliwa upya wa vitu vyote, kazi ya
Roho Mtakatifu. [ Dr Derek W. H. Thomas ]
Mjadala wetu wa Roho Mtakatifu nguvu ya ubunifu kuzingatia viwango vitatu
tofauti ya shughuli zake. Kwanza , tutaweza majadiliano juu ya kazi yake ya ubunifu
katika ulimwengu wa kawaida. Pili, tutaweza kuzingatia vipaji vya kiroho yeye hutoa
kwa kanisa . Na tatu, sisi kuzingatia jukumu lake katika upya binafsi ya roho zetu
binadamu , na nyoyo. Hebu tuanze kwa njia ya nguvu yake ya ubunifu ni alionyesha
katika ulimwengu wa kawaida.
Dunia asili
Roho Mtakatifu nguvu ya ubunifu katika dunia ya asili ni ya kwanza kuonekana
katika mistari ya mwanzo ya Biblia . Mapema katika somo hili , sisi inaonekana katika
jukumu la Roho katika kuundwa kwa sababu ya Mwanzo sura ya 1, na kubainisha kuwa
yeye kutekelezwa muweza wa Mungu kwa kujenga dunia kutoka chochote. Sisi kupata
wazo sawa katika Zaburi 104 mstari wa 30 , ambapo mtunzi wakamsifu Mungu kwa ajili
ya kupeleka Roho wake kwa kujenga ardhi na yote ya viumbe wake, si tu katika lugha ya
asili wiki viumbe, lakini pia juu ya kila siku. Zaburi 33 mstari wa 6 iliyopewa kichwa
wazo hili, na Ayubu sura ya 33 mstari wa 4 hadi mahususi kwa binadamu.
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya Zaburi 104 mstari wa 30 :
Wakati kutuma Roho zenu, wao ni umba, na kufanya upya uso wa dunia. (Zaburi
104:30 )
Katika mstari huu , mtunzi walionyesha akili yake ya njia kila kitu katika viumbe anakuja
kuwepo. Na yeye kuhusishwa kila kitu kwa Roho wa Mungu , Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu nguvu ya ubunifu katika ulimwengu wa kawaida pia inaweza
kuonekana kwa njia ya miujiza mingi yeye uwezo katika maandiko. Kwa mfano, katika
Agano la Kale, yeye kuwezeshwa Musa kupata maji kutoka katika mwamba katika
Kutoka sura ya 17 mstari wa 6. Na yeye tele unga mjane na mafuta katika 1 Wafalme
sura ya 17 .
Katika Agano Jipya, yeye kuwezeshwa Yesu kuzidisha chakula kulisha watu
elfu tano katika Mathayo sura ya 14, na watu elfu nne katika Mathayo sura ya 15. Yeye
alimfufua Yesu kutoka katika wafu, kama tunavyosoma katika Warumi sura ya 8 aya ya
11. Na yeye pia uwezo kipaji cha kufanya miujiza Paulo na huduma, kama sisi kujifunza
katika Warumi sura ya 15 mstari wa 18 na 19.
Bila shaka, moja ya miujiza yake kubwa alikuwa mwili , na kusababisha Mary
bikira kuwa na mimba na Yesu. Hii miujiza fulani , kumbukumbu katika Luka sura ya 1
mstari wa 35 , ni kazi tu ya Roho Mtakatifu wazi wazi katika Imani Ya Mitume.
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Hata leo, Roho Mtakatifu ana uwezo makubwa kwa kujenga, kwa upya, na kuleta yote ya
kuundwa kwa hali ya mwisho ya Mungu lengo kwa ajili yake.
Kwa kweli, upya wake wa dunia si kumaliza mpaka yeye kabisa kurudisha
nyuma madhara yote ya kuanguka ya binadamu katika dhambi. Mwanzo sura ya 3
inatuambia kwamba wakati Adamu na Hawa walikula tunda kutoka mti wa ujuzi wa
mema na mabaya, Mungu amewalaani . Na kwa sababu binadamu alikuwa amepewa
mamlaka kama Mungu makamu wa Regents au wawakilishi juu ya dunia yote, laana ya
Mungu juu ya Adamu na Hawa wanashikiliwa viumbe, ikiwa ni pamoja na hata ardhi
yenyewe.
Tangu wakati huo, Roho Mtakatifu imekuwa ikifanya kazi katika ulimwengu
kurejesha na kuleta hali yake ya mwisho. Na matokeo itakuwa mbingu mpya na dunia
mpya ambayo sisi kusoma kuhusu katika maeneo kama vile Isaya sura ya 65 mstari wa
17 na sura ya 66 mstari wa 22 , 2 Petro sura ya 3 mstari wa 13, na Ufunuo sura ya 21
mstari wa 1.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika Roho Mtakatifu nguvu ya ubunifu katika
ulimwengu wa asili, sisi ni tayari kuona ni jinsi gani anatumia nguvu zake za ubunifu ili
kutoa zawadi ya kiroho kwa kanisa.
Karama Za Rohoni
Wakati sisi kusema ya Karama za kiroho akilini tuna :
Uwezo wa asili isiyo ya kawaida kwamba Roho Mtakatifu huwapa watu kwa
lengo la kujenga kanisa .
Roho inajenga zawadi hizo kwa kutoa uwezo mpya kwa watu ambao hapo awali
hawakuwa na yao, au kwa kuimarisha uwezo zilizopo zaidi ya vipaji vya asili au uzoefu
wa mtu ambaye anapata yao .
Vipawa vya kiroho katika Agano Jipya ni maalum, uwezo wa kipekee , kwa njia
ya ajabu huo. Nadhani ni muhimu kusisitiza wao ni zaidi ya vipaji tu. Wao ni kwa
njia ya ajabu kutokana na kila muumini. Kila muumini ana zawadi ya kiroho au
zawadi uwezekano wa kiroho. [ Dr Mark Strauss ]
Orodha ya aina ya vipawa vya Roho Mtakatifu alimpa kanisa la kwanza kuonekana
katika maeneo kama Warumi sura ya 12, 1 Wakorintho sura ya 12, na Waefeso sura ya 4.
Baadhi ya zawadi hizo kufanana na vipaji vya asili au uwezo wote wa binadamu. Hizi ni
uwezo kwamba hata watu nje ya kanisa wamiliki kwa kiasi fulani , kwa sababu tu wao
wameumbwa kwa mfano wa Mungu - mambo kama hekima, maarifa, kuhudumu,
kufundisha, kutia moyo, ukarimu , uongozi, na huruma . Lakini zawadi nyingine ya
kiroho ni wazi kuwa asili ya moja kwa moja isiyo ya kawaida, kama vile uponyaji na
nguvu za miujiza . Na bado wengine uongo mahali fulani juu ya utoaji kati ya asili na
isiyo ya kawaida, kama vile unabii , kunena kwa lugha , kutafsiri lugha, na roho
kupambanua.
Kwa sasa, Wakristo wote wanakubaliana kwamba Roho Mtakatifu anatoa karama zisizo
za kawaida kwa kanisa lake. Lakini ndani ya mkataba huu kwa ujumla , kuna aina ya
maoni pongezi kwamba kuanguka mahali pamoja wadogo. Baadhi ya makanisa
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kushikilia nafasi cessationist , kwa kuamini kwamba katika umri wa kisasa Roho
Mtakatifu tu anatoa zawadi ambayo inafanana na vipaji vya asili . Zawadi zaidi ya
kuvutia ni mawazo ya kufa nje , labda baada ya umri wa kitume, au kwa kufunga ya
Biblia.
Makanisa mengine kushikilia nafasi ya continuationist . Wanaamini kwamba Roho bado
inatoa zawadi wote ni sawa kwamba tunapata wazi katika Agano Jipya. Ndani ya nafasi
hii, kuna maoni tofauti kuhusu ambayo zawadi Mkristo yeyote mtu anaweza kuwa
inatarajiwa kupokea.
Kati ya pande hizi mbili , kuna aina ya maoni ya wastani. Makanisa wastani huwa na
kuamini kwamba Roho Mtakatifu bado unaweza kutoa zawadi ya kuvutia wakati yeye
anataka . Lakini hawana kusisitiza kwamba Roho Mtakatifu lazima daima kutoa kila aina
ya zawadi kwa kanisa lake. Makanisa haya kusisitiza uhuru wa Roho Mtakatifu kutenda
kwa njia yoyote wakati wowote .
Lakini jambo moja kwamba nafasi hizi wote kwa pamoja ni imani kwamba Roho
Mtakatifu inaendelea kutoa angalau baadhi ya zawadi kwa watu wake kwa manufaa ya
kanisa lake. Karama za kiroho ni nguvu ya Mungu , na wao ni kutumika kwa ajili ya
watu wake kwa ujumla. Hawapewi kwa tamaa ya watu binafsi, au hata ili kuboresha
maisha ya kiroho ya watu binafsi. Badala yake , wanapewa kuwawezesha kanisa kwa ajili
ya huduma na kusaidia kukua kwenye ukomavu katika Kristo. Tunaona katika mistari hii
Warumi sura ya 12 4 na 5, 1 Wakorintho sura ya 12 mstari wa 7 , na Waefeso sura ya 4
mstari wa 7 kwa njia ya 16 . Kama mfano mmoja tu, kusikiliza kile ambacho Paulo
aliandika katika 1 Wakorintho sura ya 12 mstari wa 7:
Kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa faida ya kawaida. (1 Wakorintho 12:07
)
Kama Paulo unahitajika hapa , zawadi ya kiroho kutokana na kwa ajili ya kanisa . Watu
vipawa inaweza pia kufaidika na zawadi yao wenyewe. Lakini lengo la msingi na lengo
la karama ni faida ya kanisa . Wao ni kazi ya ubunifu wa nguvu kwamba Roho Mtakatifu
anatumia kujenga kanisa lake kwa ujumla.
Moja ya mambo muhimu zaidi sisi kujua kuhusu vipaji vya kiroho ni kwamba
wanapaswa kuendeleza, kuwa aligundua na kutumika ndani ya kanisa , ambayo
ni mwili wa Kristo. Karama za kiroho hazitolewi kwa mtu binafsi ili kuwa yeye
wanaweza kufurahia na kunufaika na peke yao. Wanapewa kujenga makundi ya
watu , vikundi vya waumini , yaani, kanisa la Yesu Kristo . [ Dr Riad Kassis ,
tafsiri ]
Karama za kiroho kutokana na sisi kwa Roho ni kwa uimarishaji wa kanisa,
ujenzi wa kanisa , kwa ajili ya kufanya ya kikristo , kwa ajili ya faraja ya mtu
mwingine na kufanya Tume ya Mkuu. Lengo la msingi kwamba tuna katika siku
yetu, hasa kwa masuala ya Karismati juu ya lugha na unabii, ni kweli mkazo
sekondari kwamba sisi kuona katika maandiko. Tunataka kuzingatia vipaji vya
kiroho njia Agano Jipya gani - kwamba ambayo inatupa faraja, kwamba ambayo
inaonyesha kwamba umri Agano jipya umewaangazia! , Kazi binafsi ya Roho
ndani yetu na ushirika ndani ya jamii yake , mambo ambayo kisha hubeba nje ya
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kazi ya huduma , mmoja mmoja , muungano katika dunia . Mkazo kwamba ni nini
tunahitaji kweli kulenga na kuona kazi nje katika maisha yetu wenyewe binafsi
kama vile maisha ya ushirika wa kanisa kama tunaishi katika ulimwengu . [ Dr
Stephen Wellum ]
Kwa uelewa huu wa Roho Mtakatifu anatumia nguvu zake ubunifu katika ulimwengu wa
kawaida na katika kutoa zawadi ya kiroho ya kanisa, hebu tuangalie jinsi uwezo wake ni
wazi katika upya binafsi ya kila muumini roho na moyo .
Uhuisho Wa Binafsi
Maandiko yanafundisha kwamba binadamu ni mzaliwa wa hali ya kifo cha
kiroho . Kama aya Warumi sura ya 5 12 hadi 19 zinaonyesha, sisi ni hatia ya dhambi ya
Adamu, na kutozwa mauti kama matokeo. Hivyo, ili kuokoa sisi kutoka katika hali hii ,
Roho Mtakatifu inajenga maisha mapya ndani yetu kwa kufanya roho zetu kuishi mbele
ya Mungu. Mazungumzo Biblia kuhusu maisha haya mapya katika suala la kuzaliwa
upya na kuzaliwa mara ya pili . Sisi kusoma kuhusu kuzaliwa upya hii katika Yohana
sura ya mstari wa 3 3 hadi ya 8 , Titus sura ya 3 mstari wa 5, 1 Yohana sura ya 5 mstari
wa 1 kwa 18 , na maeneo mengine kadhaa. Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya
Paulo katika Tito sura ya 3 mstari wa 5 :
Alituokoa kwa kuoshwa kwa kuzaliwa tena na upya na Roho Mtakatifu. (Tito 3:5)
Baada ya sisi ni upya , Roho Mtakatifu inaendelea kufanya kazi katika sisi
kubadili mawazo yetu, hisia na vitendo, ili kufanya sisi aina ya watu kwamba upendo na
kutii Bwana. Agano la New inazungumzia hii katika vifungu kama Warumi sura ya 8
mstari wa 1 kwa njia ya 16 , 1 Wakorintho sura ya 12 mstari wa 3, Wagalatia sura ya 5
mistari ya 16 kwa njia ya 25 , na Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13. Labda majadiliano
zaidi maalumu ya Roho Mtakatifu mabadiliko nguvu ni maelezo ya Paulo ya matunda
kwamba Roho Mtakatifu inajenga katika maisha ya waumini. Kusikiliza kile ambacho
Paulo aliandika katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23 :
Matunda ya Roho ni upendo, furaha , amani, uvumilivu , wema, fadhili , uaminifu,
upole na kujizuia. (Wagalatia 5:22-23)
Mabadiliko haya yote katika tabia zetu kutokana na kazi , ubunifu nguvu za Roho
Mtakatifu kama yeye unaolingana na mfano wa Yesu Kristo.
Na bila shaka, siku ya mwisho, Roho Mtakatifu kutumia nguvu yake ya ubunifu
wa kufufua miili ya kimwili ya Wakristo waaminifu wote , anatupa kamili, wasiwe na
uharibifu miili kama moja Yesu tayari. Kusikiliza kile ambacho Paulo alisema kuhusu
hili katika Warumi sura ya 8 mstari wa 23 :
Sisi wenyewe tulio na malimbuko ya Roho, tunaugua ndani kama tukisubiri kwa
hamu kupitishwa yetu kama wana, ukombozi wa miili yetu. (Warumi 8:23)
Wakati Paulo alisema kuwa wafuasi wa Kristo na malimbuko ya Roho , alivuta
lugha yake na mazoezi ya Agano la Kale kuleta sadaka kutoka mavuno ya kwanza kama
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mwakilishi wa mavuno yote ya mwaka huo. Kwa njia ile ile , kazi ya Roho Mtakatifu
sasa katika waumini ni matunda ya kwanza ya kitu kubwa zaidi ya kuja. Kazi ya Roho
Mtakatifu si kumaliza mpaka yeye kabisa re- inajenga sisi , kuondoa laana yetu na
rushwa, na kurejesha sisi kwa siku za nyuma, na dhambi hali . Hadi sasa, Roho amewapa
maisha roho zetu mpya. Lakini yeye hatimaye upya kujenga miili yetu, pia .
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika kazi Roho Mtakatifu nguvu ya ubunifu ,
tunapaswa kugeuka usikivu wetu kwa kazi yake ya utakaso.
Utakaso
Wakati sisi kusema ya kazi ya Roho ya utakatifu , sisi ni kuzungumza juu ya
kitendo cha kufanya watu na mambo matakatifu. Hii ni kazi ya Roho gani kuweka watu
na mambo mbali kwa ajili ya matumizi Mungu, na awatakase, na kuwafanya fit kuwa
karibu na utukufu wake kichwani . Kwa njia nyingi, wazo hili ni karibu kuhusiana na
dhana ya upya kwamba sisi inaonekana katika sehemu ya mwisho ya somo hili.
Biblia mara nyingi anasema kwamba kanisa ni takatifu au kutakaswa na uwepo na
huduma ya Roho Mtakatifu . Tunaona wazo hili katika maeneo kama vile Warumi sura
ya 15 mstari wa 16, 1 Wakorintho sura ya 6 aya ya 11, 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari
wa 13 na 1 Petro sura ya 1 mstari wa 1 na 2. Kusikiliza kwa njia ya Paulo alikuwa juu ya
Roho Mtakatifu katika 1 Wakorintho sura ya 3 mistari ya 16 na 17:
Je, hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa
ndani yenu? ... [T] yeye hekalu la Mungu ni takatifu , na kwamba ni nini ni . (1
Wakorintho 3:16-17 , NASB)
Katika Agano la Kale , hekalu ya Wayahudi ilikuwa jumba duniani Mungu
ambapo uwepo wake maalum kutumika kwa kukaa. Ilikuwa ni nyumba yake juu ya nchi,
kama Solomon alitangaza katika 2 Mambo ya Nyakati sura ya 6 mstari wa 1. Lakini
katika Agano Jipya, Mungu tena akakaa katika hekalu . Badala yake, Roho Mtakatifu
kutakaswa kanisa kama hekalu mpya. Wazo hili huo ni zilizotajwa wazi katika Waefeso
sura ya 2 mstari wa 22 , na ni aliunga katika maeneo mengine ya andiko.
Roho Mtakatifu pia alisema kutakasa waamini binafsi na kukaa katika yao. Hili ni
wazo kwamba Roho Mtakatifu kweli anaishi ndani ya mioyo ya waumini . Kupokea
uwepo hili limetajwa katika maeneo mengi katika maandiko , kama vile Warumi sura ya
8 mistari ya 9 hadi 16, 1 Wakorintho sura ya 6 mstari wa 19 , 2 Timotheo sura ya 1 mstari
wa 14, na James sura ya 4 mstari wa 5 .
Kupokea uwepo wa Roho Mtakatifu ni ukweli muhimu kwa mwamini. Wakati
Mungu hatua katika na hufanya Wakristo viumbe vipya katika Kristo , Roho
Mtakatifu huchukua zaidi katika maisha yao. Na ni muhimu kabisa kwamba sisi
hutegemea juu yake, kutegemea kupokea uwepo uwezo wake , au pengine tunaishi
tu katika mwili. Sisi nimepata kuwa na uwezo wa kuwaambia tofauti kati ya kuishi
katika Roho na kuishi katika mwili, kwa sababu kuishi katika Roho ni nini
unatuwezesha kumtukuza Kristo katika njia anataka sisi . [ Dr Erik K. Thoennes ]
Kupokea uwepo hii ina matokeo kadhaa. Kuorodhesha chache tu, ni yatusafisha
dhambi, seti sisi mbali kwa Mungu , na sisi kufurahia na kunufaika kutokana na
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ushawishi wa Roho katika mioyo yetu na akili. Kusikiliza jinsi Paulo alizungumzia
mambo haya katika 1 Wakorintho sura ya mstari wa 6 ya 9 hadi 11 :
Waovu hawataurithi Utawala wa Mungu ... Na kwamba ni nini baadhi ya
ungekuwa . Lakini mlioshwa, mlitakaswa , lakini mlihesabiwa haki katika jina la
Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wetu. ( 1 Wakorintho 6:9-11)
Kwa kutakaswa na kazi ya Roho Mtakatifu , waumini wamekuwa kujitakasa na kuweka
kando kwa ajili ya Mungu , ili wao ni tena kuhesabiwa kati ya waovu.
Je, ulishawahi kufikiri kuhusu jinsi ya pekee ni kwamba Mungu mwenyewe
anaishi ndani yenu ? Muumba wa ulimwengu anapenda sana, kiasi kwamba yeye ina
umoja wewe mwenyewe kwa ajili ya mapumziko ya milele. Unaweza kufanya si teeter
makali ya kibali chake. Wewe ni siri kirefu ndani ya moyo wake. Na uhusiano huu
kuimarisha wewe dhidi ya dhambi. Ni anakupa uwezo wa kupinga majaribu, na kuishi
katika njia kumpendeza Mungu. Na wakati wa kufanya dhambi bila kujali jinsi mbaya ni
- bado ni kukubalika mbele ya Mungu . Wewe bado ni fit kuingia mbele yake kwa umoja
naye, kwa ibada yake, na bila shaka, kwa kuomba na kupokea msamaha wake.
Hadi sasa, tumekuwa kuchukuliwa Roho Mtakatifu nguvu ya ubunifu na kazi
yake ya utakaso. Katika hatua hii , tuko tayari kuzungumza kuhusu njia mbalimbali
ambazo yeye inasimamia neema ya Mungu .

Neema
Tutaweza majadiliano juu ya utawala wa Roho Mtakatifu wa aina tatu za neema
neema ya kawaida, neema agano, na neema ya wokovu. Hebu tuanze na neema ya
kawaida.
Neema Ya Kawaida
Neema ya kawaida ni uvumilivu kwamba Mungu inaonyesha na faida ya kuwa
yeye anatoa kwa wanadamu wote , bila kujali imani zao. Roho Mtakatifu haitoi neema ya
kawaida kwa watu wote kwa usawa. Badala yake, yeye anafanya kazi hapa na pale,
kulingana na mipango yake na tamaa.
Kwa mfano, neema ya kawaida ni kuonekana kwa njia ambayo Roho Mtakatifu
restrains dhambi katika dunia . Wasioamini kuanguka ni kudhibitiwa na dhambi, kama
Paulo alifundisha katika Warumi sura ya 8 mstari wa 1 hadi ya 8 . Wao ni maadui wa
Mungu kwa asili, na upendo dhambi. Lakini kama Paulo alifundisha katika Warumi sura
ya 7 na 8 , Roho Mtakatifu inapingana na dhambi katika dunia . Hii ni sawa na njia
anafanya kazi katika waumini baada ya yeye regenerates yao. Ingawa yeye hana ruzuku
baraka hii kubwa kwa makafiri, bado ni kweli kwamba yeye mara nyingi restrains yao ili
kwamba hawana dhambi kama kwa kiasi kikubwa kama wana uwezo .
Kipengele kingine cha neema ya kawaida kwamba ni mara nyingi kuonekana
katika dunia ni elimu kwamba wasioamini kupata, na mambo mema wana uwezo wa
kufanya na elimu hiyo. Wasioamini wanaweza kujifunza mengi ukweli wa thamani
kwamba wanatumia kwa manufaa ya kanisa na waumini wake , pamoja na wengine wa
ubinadamu. Na wakati wo wote mtu anapata kitu muhimu , maarifa ya kuwa ni zawadi ya
neema kutoka kwa Roho Mtakatifu .
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John Calvin , maarufu Kiprotestanti Reformer ambaye aliishi kutoka AD 15091564 , alielezea Roho Mtakatifu zawadi ya kawaida ya elimu katika kazi yake Taasisi ya
Kikristo Dini , kitabu cha 2 sura ya 2 sehemu 15 na 16. Kusikiliza nini aliandika huko
Wakati sisi kuja juu ya mambo haya katika waandishi wa kidunia, basi, kwamba
mwanga admirable wa kweli `aa katika kuwafundisha sisi ambayo akili ya
mwanadamu , ingawa kuanguka na kupotosha kutoka uzima wake, hata hivyo ni
amevaa nguo na darizi na zawadi bora wa Mungu. Kama sisi kuhusu Roho wa
Mungu kama chemchemi pekee wa kweli , sisi wala kukataa ukweli wenyewe ,
wala dharau ni popote atakapotokea, isipokuwa tunataka kwa matumizi ya
kawaida Roho wa Mungu ... Lakini kama Bwana alitaka sisi kusaidiwa katika
fizikia, dialectic , hisabati, na mengine kama taaluma, na kazi na huduma ya
waovu, hebu kutumia msaada wao. [John Calvin]
Neema Ya Agano
Katika maeneo mengi katika maandiko , tunaweza kuona aina ya pili ya neema
kusimamiwa na Roho Mtakatifu kwamba ni wakati mwingine aitwaye neema agano.
Neema Mkataba wa lina uvumilivu na faida ambayo Mungu anatoa kwa kila mtu
kwamba ni sehemu ya agano watu wake, hata kama si wao ni waamini wa kweli. Katika
Agano la Kale , Israel ilikuwa watu wa agano la Mungu kwa sababu taifa zima ilikuwa
chini ya ahadi ya pekee ya Mungu kwa Ibrahimu, Musa na Daudi. Katika Agano Jipya,
watu wa agano la Mungu ni kanisa inayoonekana ambalo lina watu wanaohusishwa na
kanisa hata kama si wao ni waamini wa kweli. Neema ya Mungu agano ni hata zaidi tele
na mvumilivu kuliko neema yake ya kawaida.
Kwa mfano , Mungu alikuwa mgonjwa sana na huruma kwa Israeli ya kale ,
ingawa Israel mara nyingi waaminifu kwake, na dhambi sana dhidi yake. Kwa sababu ya
ahadi ya Mungu na Israel , hakuwa na kuwaangamiza kama taifa , lakini daima
kuhifadhiwa mabaki waaminifu . Paul aliyesema kuhusu hili wazi katika Warumi sura ya
11 mstari wa 1 kwa njia ya 5 . Aidha , kwa sababu ya ahadi ya Mungu , hata wasioamini
katika Israeli ya kale kupokea baraka zake. Pengine mfano mkubwa ya hii ni kutoka
Misri . Kusikiliza mambo ambayo Musa aliandika katika kitabu cha Kutoka sura ya 2
mistari ya 23 kwa njia ya 25 :
Israeli groaned katika utumwa wao na kelele na kilio chao kwa msaada kwa
sababu ya utumwa wao akapanda kwa Mungu. Mungu akasikia kuugua kwao na
yeye akakumbuka agano lake na Ibrahimu na Isaka na Yakobo . Hivyo Mungu
inaonekana juu ya Israeli na alikuwa na wasiwasi juu yao. (Kutoka 2:23-25 )
Taarifa kwa nini Mungu alikuwa na wasiwasi juu ya Israeli na kuokolewa yao. Ilikuwa si
kwa sababu walikuwa waaminifu kwake, lakini kwa sababu wao walikuwa ni pamoja na
katika agano alilolifanya na baba zao Ibrahimu, Isaka na Yakobo.
Na kitu kimoja ni kweli katika kanisa leo . Kwa mfano , kila mmoja ni sehemu ya
kanisa ni mara kwa mara iliyotolewa na Injili na nafasi ya kutubu na kuokolewa. Na wao
kushiriki katika baraka hizo kwamba Mungu ruzuku kwa kanisa kwa ujumla. Kwa kweli,
wasioamini katika kanisa hata kufaidika na vipawa vya kiroho vya kanisa , kama sisi
kujifunza katika Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 kwa njia ya 6 . Hii ni kwa nini
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Waebrania sura ya 10 mstari wa 29 anasema kwamba wasioamini katika tusi kanisa Roho
neema kwa njia ya makosa yao .
Wakati sisi kuhudhuria kanisani, kuna watu huko ambao ni Waliookoka na
wasiookoka . Watu ambao hawajaokoka kufaidika na nini napenda tu kusema ni
kuwa tu mbele ya Wakristo. Kwamba ni jambo jema . Nini Mungu hufanya ya
kwamba, hatuwezi daima kuwaambia. Lakini tu kuwa kuna jambo jema. John
Calvin , aliongea juu ya neema ya kawaida, John Wesley , aliongea juu ya
prevenient neema ya Mungu - hiyo ndiyo njia ya neema kazi katika maisha ya mtu
kabla ya uangalifu kukiri imani katika Yesu Kristo. Hivyo, neema ni katika kazi ,
na nadhani pengine katika njia kuu mbili. Ni mmoja, sisi kuwa na hatia ya
dhambi zetu. Sisi kuja kuona kwamba dhambi ni ya kweli, kwamba uharibifu
dhambi yetu, lakini pia mapumziko ya moyo wa Mungu . Wewe kuwa katika
nafasi ya neema ya kuona kwamba. Na kisha , wakati kwamba hatia ya dhambi
huanza kufanya kazi ndani yetu, basi tunaanza kuwa wanaamini , kama baadhi ya
wanatheolojia kuweka wazi kwamba kuna njia nyingine ya kuishi, kwamba kuna
njia bora ya kuishi. Na hivyo mimi nadhani , kwa mtu ambaye hajaokoka hasa, ni
kuwa tu fursa ya kuona maisha kutoka kwa pointi wale vantage , tukiamini
kwamba wakati wao kufanya Mungu kazi katika maisha yao. [ Dr Steve Harper ]
Ni kweli maeneo yao na maongozi ya Mungu katika mazingira ambayo wanaweza
kusikia injili , ambayo wanaweza kuona injili aliishi, ambayo wanaweza kukutana
nini Yesu Kristo, hai katika ushirika wa kundi la watu, inaonekana kama. Kwa
hiyo, katika uhuru wa Mungu , labda kwamba ni utaratibu yake ya kuleta mtu
kabla ya kuokolewa katika maisha ya kanisa ili waweze kukabiliana na Injili. [ Dr
Steve Blakemore ]
Neema Ya Wokovu
Hatimaye, aina ya tatu ya neema kusimamiwa na Roho Mtakatifu ni nini wasomi
wengi kuwaita neema ya wokovu.
Kuokoa neema ni matumizi ya faida ya milele ya maisha ya Kristo kamili , kifo,
ufufuo , kupaa na kurudi utukufu kwa wale ambao kumpokea kama Bwana na Mwokozi.
Kila muumini inapata kuokoa neema kutoka kwa Roho Mtakatifu .
Baraka sisi kupokea kama matokeo ya utawala wa Roho Mtakatifu ya neema ya
wokovu tayari akiba kwa ajili ya sisi kwa misingi ya kazi ya Yesu. Lakini hatuna kuanza
kupata faida yao mpaka Roho Mtakatifu inatumika yao kwetu . Wazi zaidi ya baraka hizi
ni mambo kama kuzaliwa upya, na sehemu ambayo Roho Mtakatifu anatoa maisha
mapya kwa roho zetu, ili kwamba sisi ni kuzaliwa mara ya pili . Tunasoma kuhusu hili
katika vifungu kama John sura ya 3 mistari ya 5 hadi 8, Warumi sura ya 8 mistari ya 2
hadi 11, na Tito sura ya 3 mstari wa 5 . Toba, msamaha wa dhambi na haki pia kuokoa
neema Roho Mtakatifu inatumika kwa sisi, kama tunaona katika Zakaria sura ya 2 mstari
wa 10, 1 Wakorintho sura ya 6 aya ya 11, na mistari Tito sura ya 3 ya 5 hadi 8. Agano la
New pia anaongea juu ya wokovu kwa ujumla kuwa kutumika kwa sisi na Roho
Mtakatifu, kama katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 13 na Tito sura ya 3 mstari
wa 5 .
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Wakati Wakristo majadiliano juu ya wokovu wa mtu binafsi , sisi huwa na lengo Yesu
Kristo na kazi yake. Na bila shaka hili ni jambo nzuri ya kufanya . Lakini pia ni muhimu
kwa kutambua jukumu Roho Mtakatifu ina .
Kuelewa nini Roho Mtakatifu anafanya katika muumini inafanya kwa ajili ya
maisha kikamilifu iwezekanavyo Kikristo. Roho Mtakatifu motisha yetu, na
kwamba ufahamu muhimu , kwa kutambua kwamba wote hamu na uwezo wa
kuishi kwa ajili ya Kristo hutoka kwa Roho Mtakatifu . Hii ni sehemu ya kuelewa
kwamba utajiri wa yale Roho Mtakatifu anafanya kwa ajili yetu, kwamba yeye ni
mtu ambaye linatia nuru sisi kuelewa neno la Mungu. Yeye ni mmoja ambaye
anatupa hamu ya kiroho kwa mambo ya Mungu, kwamba , sisi tuna njaa kwa
Mungu , kwa mambo ya Mungu, kwamba tunawapenda watu wa Mungu, kwamba
tunataka kumtumikia Mungu. Kwamba inachukua mengi ya shinikizo mbali ya
mtu binafsi. Inachukua mengi ya shinikizo mbali mtu wa kufikiri: "Ni wote juu ya
mgongo wangu, Mungu ameniambia nini cha kufanya, sasa ni juu mimi kufanya
hivyo , ni juu yangu kutii. " Naam, sisi kufanya kuwa na wajibu. Mungu hana kutii
kwa ajili yetu, lakini sisi kukiri kwamba yeye hana kutupa shauku na nguvu ,
ufahamu . Ni wote kwa utukufu wake. [ Dr Donald Whitney ]
Zaidi ya mtu mwingine yeyote ya Utatu, Roho Mtakatifu ni kazi katika maisha yetu,
kuhakikisha kwamba sisi kupokea msamaha , na furaha , na wema, na nguvu , na amani ,
na baraka mengine yote ya wokovu. Hivyo, kama tunataka kupokea mambo haya kwa
wingi, sisi lazima kukata rufaa naye kwa ajili ya neema yake kuokoa. Na zaidi ya hii ,
tunahitaji heshima Roho kwa uaminifu na huruma yake. Neema ya wokovu yeye misaada
yetu hufanya yake zaidi ya anastahili shukrani zetu , sifa yetu, ibada yetu, na upendo
wetu.
Sasa kwa kuwa tumegundua kazi Roho Mtakatifu nguvu ya ubunifu , utakaso na
neema , tuko tayari kuangalia matendo yake ya ufunuo.

Ufunuo
Roho Mtakatifu kwa ujumla kutambuliwa kama mtu wa Utatu ambaye ni wakala
wa ufunuo , ushahidi na akili. Tunaliona hili katika Yohana sura ya 14 mstari wa 26 , 1
Wakorintho sura ya 2 mstari wa 4 na 10, Waefeso sura ya 3 mstari wa 5, na maeneo
mengine mengi . Kwa kweli, chama kati ya Roho na ufunuo ni karibu kwamba Roho
Mtakatifu ni kweli kuitwa Roho wa kweli katika vifungu kama Yohana sura ya 14 mstari
wa 17 , sura ya 15 mstari wa 26, na sura ya 16 mstari wa 13. Na katika 1 Yohana sura ya
5 mstari wa 6 , John hivyo alikwenda mbali kama kusema kwamba:
Roho ni kweli. (1 Yohana 5:06 )
Katika njia sawa, Paul inaongozwa jukumu Roho katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 17
kwa kumwita :
Roho ya hekima na ya ufunuo. (Waefeso 1:17)
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Tutaweza kusema mambo matatu ya kazi ya Roho ya ufunuo. Kwanza, tutaweza
kuzungumzia kwa ujumla ufunuo. Pili, tutaangalia ufunuo maalum. Na tatu, tutaweza
kuzingatia kuja na ndani ya kuongoza. Hebu tuangalie kwanza katika ujumla ufunuo.
Ufunuo Wa Kawaida
Mkuu wa ufunuo ni : matumizi ya Mungu ya ulimwengu wa asili na utendaji kazi
wake kufanya yake ya kuwepo, asili, mbele, vitendo na anajulikana kwa watu wote.
Maandiko husema ya jumla ya ufunuo katika maeneo mengi , kama vile Zaburi 8
na 19, na Warumi sura 1 na 2. Kwa mfano, Warumi sura ya 1 mstari wa 20 inazungumzia
kwa ujumla ufunuo kwa njia hii:
Tangu mwanzo wa dunia sifa za Mungu asiyeonekana - uwezo wake wa milele na
uungu - wamekuwa kuonekana wazi , na kufahamika kutokana na kile
yamepatikana, ili watu wasiwe na udhuru. (Warumi 1:20)
Kitabu mara nyingi anasema kwamba kwa ujumla ufunuo ni kutolewa kwa njia ya
matendo ya nguvu ya ubunifu wa Roho Mtakatifu katika asili - wote katika tendo la
uumbaji yenyewe, na katika kuendeleza kile imeanzishwa. Kazi hizi zote mtiririko
kutoka mapenzi Roho na tabia. Hivyo, kama sisi kutambua mkono wake katika nao,
kutufundisha juu ya asili yake na nia.
Jukumu Roho Mtakatifu kwa ujumla ufunuo ni muhimu sana na muhimu kwa
sababu , bila shaka, yeye ni wakala wa viumbe. Yeye ni mmoja ambaye bado ni
kushiriki katika kuunga mkono sheria ya Mungu - " sheria za asili " sisi wakati
mwingine kusema . Na hii ni Uteremsho wa kwamba Roho Mtakatifu huwapa
watu wote bila ubaguzi , ambayo ni tofauti , bila shaka , kwa nini sisi wakati
mwingine mwito wa "ufunuo maalum," ambapo sisi kumjua Yesu kama Bwana na
Mwokozi kwa sababu ya kazi yake ndani katika moyo wetu. Lakini kwa ujumla
ufunuo ni kitu ambacho ni muhimu kwa kila viumbe wa Mungu . [ Dr Simon
Vibert ]
Mungu anatuambia kwamba Mbingu zatangaza utukufu wa Mungu . Hivyo kila
mahali tunageuka macho yetu tunaweza kuona maandamano ya nguvu ya Mungu,
hekima yake, wema wake, karibu nasi katika viumbe. Roho Mtakatifu huchukua
Aya hizi ya Mungu na huleta yao nyumbani kwetu katika njia yenye nguvu , hivyo
tuna kuja na masharti na muumba wetu. [ Dr Erik K. Thoennes ]
Ufunuo maalum
Pamoja na kutoa ujumla ufunuo kwa dunia , Roho Mtakatifu hutoa ufunuo
maalum , hasa kwa kanisa .
Ufunuo maalum ni : ushiriki wa Mungu moja kwa moja, au matumizi yake ya
wajumbe, kufanya yake ya kuwepo, asili, mbele, vitendo na anajulikana kwa sehemu
ndogo ya ubinadamu.
Roho Mtakatifu imetoa ufunuo maalum katika mfumo wa maandiko , unabii,
ndoto, maono, malaika visitations , na vyombo vingine vya habari isiyo ya kawaida.
Ufunuo maalum kutokana na kimsingi watu maalum au vikundi, hasa wale ambao
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kupokea toleo la Mungu la wokovu. Katika Agano la Kale , ufunuo maalum ilitolewa
zaidi kwa Ibrahimu na kizazi chake . Na katika Agano Jipya, lilitolewa kwa kanisa .
Kama zawadi ya kiroho, ufunuo maalum ni kwa manufaa ya watu wote wa Mungu , ili
kubadilisha na kujenga kila mtu katika imani .
Kubwa maalum ufunuo Roho Mtakatifu milele alitupa alikuwa mwili wa Yesu
Kristo mwenyewe. Waebrania sura ya 1 sifa Bwana wetu kama mnara wa ufunuo wote
wa Mungu. Na hata sasa, Roho Mtakatifu inaendelea uhakika sisi kwa Kristo kwa njia ya
maandiko aliongoza , ambayo yana maneno ya Kristo zama zote , ilipeleka kwetu kwa
njia ya manabii wake mamlaka na mitume.
Uandishi wa Roho Mtakatifu wa maandiko tajwa katika vifungu kama Mathayo
sura ya 22 mstari wa 43 , Mark sura ya 12 aya ya 36 , Matendo sura ya 1 mstari wa 16 na
sura ya 4 mstari wa 25 , na 2 Timotheo sura ya 3 mistari ya 16 na 17. Kama mfano
mmoja tu, kusikiliza nini Petro aliandika katika 2 Petro sura ya 1 mstari wa 20 na 21 :
Hakuna unabii katika maandiko upatao nabii tafsiri wenyewe. Kwa sababu
hakuna unabii uliokuja kwa matakwa ya binadamu, bali watu alizungumza kutoka
kwa Mungu kama walikuwa kufanyika pamoja na Roho Mtakatifu. ( 2 Petro 1:2021)
Tangu zama za Roho tena kuwahamasisha maandiko mpya. Ila ni ufunuo maalum ametoa
katika Kale na Jipya inaendelea yatangaza mapenzi yake kwa Wakristo katika kila umri .
Tatu, pamoja na kutoa ufunuo kwa ujumla na ufunuo maalum, Roho Mtakatifu pia kazi
kwa njia ya kuja na ndani ya uongozi wa watu binafsi.
Kunenewa na Muongozo wa Undani
Tunasoma katika 2 Petro sura ya 1 mstari wa 21 kwamba manabii wa Agano la
Kale alizungumza kutoka kwa Mungu kama walikuwa kufanyika pamoja na Roho
Mtakatifu, ambayo ina maana kwamba Roho Mtakatifu , kutokana na kanisa ,
angaza sisi kuelewa kile ambacho alikuwa aliongoza manabii. Hakuna ufunuo
mpya, lakini kama sisi ni kuelewa ufunuo zilizopo ni lazima mwanga na
kuwezeshwa na sprit ya Mungu . [ Dr Knox Chamblin ]
Kuja ni zawadi ya Mungu ya elimu au ufahamu kimsingi ni utambuzi , kama vile
elimu kwamba Yesu ndiye Kristo, ambayo Peter kupokea katika Mathayo sura ya 16
mstari wa 17.
Na ndani ya kuongoza ni zawadi ya Mungu ya elimu au ufahamu kimsingi ni
emotive au angavu. Ni pamoja na mambo kama dhamiri yetu, na maana kwamba Mungu
ingekuwa sisi kuchukua kozi fulani ya action.
Kuja na ndani kuongoza si mara zote aliitofautisha kutoka kwa kila mmoja
katika Biblia . Mara nyingi, maandiko husema katika njia ambazo kuomba sawa kwa
wote. Sisi kupata vifungu kama hii katika 1 Wakorintho sura ya 2 mistari ya 9 hadi 16,
Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 , Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9, na 1 Yohana sura ya 2
mstari wa 27 . Kwa mfano katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 , Paulo alizungumza
kwa njia hii:
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Mimi kuendelea kuuliza ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo , Baba wa utukufu
, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo, ili kwamba unaweza kumjua . (Waefeso
1:17)
Hapa, Paulo iitwayo Roho Mtakatifu "Roho ya hekima na ya ufunuo. " Katika suala la
makundi ya kuja na ndani ya kuongoza, sisi kujaribiwa kuona hekima kama ndani
kuongoza na ufunuo kama kuja. Na hii inaweza kuwa na kile Paulo alikuwa katika akili.
Kwa upande mwingine, anaweza tu wamekuwa akimaanisha kazi zote za Roho kwa
pamoja, bila kuchora tofauti ya wazi baina yao.
Sisi, sisi sote, haja ya kuja wa Roho kwa sababu sisi , sisi sote , ni vipofu wa
kiroho bila hiyo. Sisi ni vipofu wa kiroho kwa njia ambayo popo ni vipofu kimwili,
I mean, hawawezi kuangalia jua. Hivyo, wakati jua ni `aa, wao tu hutegemea na
miguu yao kutoka kwenye paa la pango ambapo wao kujificha nje wakati wa
mchana. Wanaweza tu kuona wakati wao kuja nje usiku . Naam, sisi ni katika
nafasi ya popo wakati wa mchana. Nuru ya Mungu ni `aa, lakini kwa sababu ya
yale dhambi amefanya katika messing up miili yetu, na kiroho, sisi ni si na uwezo
wa kutambua ukweli wa Mungu na neno lake. Tunaweza kuwa na mwamko
smudgy kwamba Mungu yupo kwa kiasi fulani, lakini sisi si kufahamu kwamba
amri maandiko ni kwa ajili yetu; maandiko ahadi ni kwa ajili yetu. Kuwasilisha
maandiko matakatifu ya Bwana Yesu ni kuweka katika mbele yetu kwa sisi
kumwamini na kuingia katika uzima mpya. Agano la New anasema, picturesquely
, sisi ni vipofu katika hatua hiyo, sisi ni viziwi katika hatua hiyo, mioyo yetu ni
ngumu katika hatua hiyo, ili neno la Mungu hufanya hakuna hisia juu ya sisi
wakati wote. Na kisha, New Jipya inasema kwamba Mungu , mimi nina kunukuu
sasa kutoka 2 Wakorintho sura ya 4, " Mungu ambaye alikuwa kamanda wa
Mwanga na uangaze kutoka gizani," kwamba nyuma katika viumbe bila shaka,
"ina kuiangaza mioyo yetu kwa kutoa mwanga wa ujuzi wa utukufu wa Mungu
katika uso wa Yesu Kristo. "Hiyo ni kuja Roho, na wakati kwamba kuja
tuliyopewa , tunaona Kristo kiroho, sisi kutambua ukweli wake, sisi kusikia na
kutambua kwamba yeye anatuita mwenyewe. [ Dr J. I. Packer ]
Kuja na ndani ya kuongoza ni njia ya kawaida Roho Mtakatifu anatumia kuwafundisha
watu wake kweli yeye umebaini. Ipasavyo , kuna angalau mambo matatu tunaweza
kufanya kufaidika na huduma hii katika maisha yetu. Kwanza, tunaweza tunaahidi
kujifunza Biblia, kujua kwamba wakati sisi kufanya , Roho Mtakatifu mara nyingi
kuongoza ufahamu wetu. Pili, tunaweza kujitolea wenyewe kwa sala , daima kuuliza
Roho Mtakatifu kwa ajili ya uongozi , hekima, ufahamu, na mapenzi kutii. Na tatu,
tunaweza kujishughulisha wenyewe ili haki na takatifu hai, kuwa na nia ya kuishi
kulingana na ukweli Roho inatufundisha .

V. HITIMISHO
Katika somo hili juu ya Imani Ya Mitume, tumeangalia mafundisho ya Roho
Mtakatifu. Tumeona uungu Roho katika suala la imani na misingi yake ya Biblia.
Tumegundua personhood yake kwa mujibu wa sifa zake , na katika mwanga wa uhusiano
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wake na Baba na Mwana. Na sisi nimesema ya matendo yake ya nguvu ya ubunifu ,
utakaso, neema na ufunuo.
Mafundisho ya Roho Mtakatifu ni chemchemi tajiri kwa ajili ya Wakristo. Ni
inatufundisha kuhusu mtu wa tatu wa Utatu , ambaye ni chanzo chetu karibu ya msaada
wakati wote. Inaelekeza sisi kwa moja ambao ni wajibu zaidi kwa ajili ya kuwahamasisha
na kuwawezesha sisi kuishi katika njia kumpendeza Mungu. Na anatoa imani kubwa
kwamba Mungu ni undani na binafsi kushiriki katika dunia wakati wote , kazi daima kwa
manufaa ya kila mtu ambaye ameweka imani yao kwake sisi .
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